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TÁJÉKOZTATÓ
az egységes európai és a nemzeti segélyhívó számok 

használatával kapcsolatos tudnivalókról
Az Európai Unió területén 1991 óta működik a 
112-es segélyhívószám, amely az Európa Tanács 
szándékai szerint az Unió polgárai számára min-
den tagállamban azonos elvek alapján biztosítja 
az egységes kapcsolatfelvétel lehetőségét a se-
gítséget nyújtó készenléti szervekkel. A 112-es 
szám szinte egész Európában, így Magyarorszá-
gon is ingyenesen hívható vezetékes, illetve 
mobiltelefonról.

Magyarországon a nemzeti segélyhívószámo-
kat nem szüntették meg. A nemzeti segélyhívószá-
mokon (104 mentők, 105 katasztrófavédelmi szerv 
és 107 általános rendőri feladatok ellátására létre-
hozott szerv), valamint az egységes európai segély-
hívószámon (112) kezdeményezett hívásokat or-
szágosan a Szombathelyi és a Miskolci Hívásfoga-
dó Központ 112-es hívásfogadó operátorai kezelik.

2014. március 13. és 2017. március 31. között 
a hívásfogadó központok összesen 14 469 144 hí-
vást kezeltek, amelyből 2 952 786 volt a valós se-
gélyhívások, 1 559 736 az információt kérő, 94 291 
a rosszindulatú, 9 862 331 pedig az egyéb, intéz-
kedést nem igénylő hívások száma. A hívásfogadó 
központba érkező hívásokból még mindig közel  
70% az, ami nem igényel intézkedést.

Csak és kizárólag emberi életet, anyagi javakat 
és a környezetet veszélyeztető, valós veszélyhely-
zetben lehet hívni a segélyhívó számot, ezáltal 
kérni a mentők, katasztrófavédelem/tűzoltóság 
vagy rendőrség beavatkozását.

A vészhelyzet szubjektív fogalom, így azt nem 
lehet pontosan meghatározni, azonban az alábbi 
néhány példa arra vonatkozik, hogy a készenléti 
szerveknek milyen esetekben van vagy lehet in-
tézkedési kötelezettségük:
  közvetlen vagy közvetett életveszély áll fenn, az 

érintett nagy mennyiségű vért veszít, láthatóan 
nem kap levegőt, eszméletvesztés után nem tér 
magához, csillapíthatatlan fájdalma van, baleset, 
súlyosabb sérülés érte (csonttörés, elállíthatatlan 
vérzés), zavarttá válik, nem lehet vele kommuni-
kálni, ön-, illetve közveszélyes;

  az állampolgár súlyos, emberi élet(ek)et veszé-
lyeztető közúti, légi, vasúti, vízi balesetet szen-
vedett vagy annak résztvevője;

  több ember halálát okozó járványos megbetege-
dés, mérgezés vagy kábítószer-túladagolás ese-
tén, radioaktív sugárzás vagy veszélyes anyag 
kiáramlása miatt;

  az állampolgárok életében jelentős fennakadás, 
emberi élet(ek)et veszélyeztető esemény tör-
tént (tűz, földrengés, árvíz, viharkár, épületom-
lás, gázszivárgás, szélsőséges meteorológiai 
helyzet);

  valamilyen bűncselekmény szemtanúja, sértettje 
(pl.: emberölés, fegyveres rablás, lopás, garázda-
ság, verekedés);

  eltűnt vagy öngyilkos szándékú személy megtalá-
lásához kér segítséget a bejelentő, ismeretlen 
kisgyermek találásáról, kánikulában zárt gépko-
csiban hagyott kisgyermekről vagy állatról, rend-
kívüli időjárási viszonyoknál hajléktalan személy 
közterületen alvásáról van információja;

  a közlekedési jelzések megrongálódását, műkö-
désképtelenségét vagy egyéb vészhelyzeteket (pl.: 
gyerekek köveket dobálnak az autóútra), közleke-
dési akadályokat (pl.: közút veszélyes szennyező-
dése), közüzemi zavarokat (pl.: leszakadt, veszé-
lyes, szikrázó villanyvezeték, úttestre kidőlt fa, 
ami a közlekedést akadályozza) észlel a bejelentő;

  rendkívüli halál történik (pl.: vízből kivetett el-
hunyt személy találása), körözött vagy elővezetni 
kívánt személy vagy körözött tárgy (gépjármű, 
ékszer) hollétéről van információja, talált tárgy-
ról, elhagyott „gyanús csomagról”, állatról, eset-
leg álrendőrök, házaló ügynökök, házaló ado-
mánygyűjtők működéséről van tudomása.

Mi a teendő segélyhívás kezdeményezésekor?
A segélyhívást fogadó operátor bejelentkezése 
után röviden, világosan, érthetően el kell mondani, 
hogy mi történt. Fontos, hogy a bejelentő megőriz-
ze a nyugalmát és elmondja a nevét, címét, vissza-
hívható telefonszámát. Az operátornak az esemény 
típusától függően – annak érdekében, hogy egyér-
telműen kiderüljön, melyik készenléti szerv beavat-
kozására van szükség – további információkat kell 
megtudnia az állampolgártól. Az operátor által 
feltett kérdésekre a minél gyorsabb segítségnyújtás 
érdekében egyértelmű, lényegre törő válaszokat 
adjon. Fontos, hogy az állampolgár a bejelentés 
során a lehető legpontosabban határozza meg az 
esemény helyszínét, egyértelmű cím hiányában 
annak megközelítési módját.

Ezekben az esetekben NEM kell a segélyhívó 
számokat hívni:
  Valótlan esemény bejelentése.
  Rosszindulatú hívás kezdeményezése.
  Elfelejtette a PIN kódját.
  Szórakozni vagy játszani szeretne a telefonvonallal.
  Csak a telefon működőképességét szeretné  

kipróbálni.
  Kizárólag anyagi kárral járó közlekedési  

baleset, ahol a résztvevők meg tudnak egyezni 
a felelősség kérdésében.

  Közlekedési információ kérése.
  Jogi tájékoztatás céljából.

  Általános információ kérése.
  Magántulajdonban lévő ingatlan  

tetőszerkezetének megrongálódása,  
amennyiben életveszély nem áll fenn.

  Épületről járdára leomlott vakolat,  
amennyiben életveszély nem áll fenn.

  Belvíz okozta vízkár.
  Közterületi tűzcsapok meghibásodása.
  Magántulajdonban lévő ingatlanon kidőlt fa 

által okozott káreset, amennyiben életveszély 
nem áll fenn.

  Darázsirtás és méhbefogás érdekében,  
amennyiben életveszély nem áll fenn.

  Hozzátartozó kórházi elhelyezésével  
kapcsolatos információ kérése.

  Betegszállítással és orvosi ügyeleti renddel 
kapcsolatos információ kérése.

   Nincs szükség a rendőrség,  
katasztrófavédelem/tűzoltóság vagy  
a mentők azonnali beavatkozására.

Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, 
veszélybe sodorva azoknak az életét, akik valóban 
a készenléti szervek segítségére szorulnak!

A szabálysértés tényállásai:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és 
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 206/C §-a alapján: Aki az 
egységes európai segélyhívó számot, illetve a 
nemzeti segélyhívó számot annak rendeltetésétől 
eltérő célból, szándékosan felhívja, szabálysértést 
követ el. Ugyanezen törvény 175. §-a szerint: Aki 
a hatóságnál vagy közfeladatot ellátó szervnél 
vészhelyzetről vagy rendzavarásról valótlan beje-
lentést tesz, szabálysértést követ el.

Szabálysértés az is, ha a hamis bejelentés alap-
ján a hatóság vagy a közfeladatot ellátó szerv 
szükségtelenül a bejelentésben megjelölt helyszín-
re vonul vagy egyéb intézkedésre kényszerül.

A SIM kártya nélküli telefonról érkező sza-
bálysértő hívás esetén is megállapítható, hogy 
honnan és milyen készülékről indították a hívást. 
Ebben az esetben is van lehetőség a szabálysérté-
si eljárás lefolytatására.

Fontos, hogy mindenki csak veszélyhelyzet 
esetén hívja a 104-es, 105-ös, 107-es és 
112-essegélyhívó számot! A segélyhívó számok 
rendeltetéstől eltérő igénybevétele és a valótlan 
bejelentés szabálysértésnek minősül, ami akár 
százötvenezer forintig terjedő pénzbírságot, 
valótlan bejelentés esetén akár elzárást is von-
hat maga után!

Magyar Tamásné c. r. ftzls
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
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Mint az a lakosság előtt ismert, a KEOP-
2.4.0/2F/09-11-2012-0001 számú, a Sziget-
szent miklós, Bucka-tó kármentesítése című 
projektet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
2015. szeptember 17-én befejezettnek minősí-
tette. A – mint minden más támogatott projekt 
számára – kötelezően előírt fenntartási időszak 
2020. szeptember 17-ig tart, melynek eredmé-
nyeit az önkormányzat folyamatosan figyelem-
mel kíséri. A fenntartási feladatok jelenlegi ál-
lásáról kapott kivitelezői tájékoztatót az aláb-
biakban ismertetjük.

„A Bucka-tó kármentesítése című projekt 
lezárultakor a vizsgálati eredmények határér-
ték alatti szintet mutattak. A kötelező 
utómonitoring időszak alatt azonban a terü-
let egy részén néhány elem esetében kismér-
tékű emelkedés volt tapasztalható. Bár meg-
nyugtató, hogy a 2017. január–április között 
elvégzett felmérés során kimutatott talajvíz-
szennyezés nem számottevő, a talajvíz álla-
potának javítása érdekében további beavat-
kozás szükséges. A szakértői anyagokból ki-

derül, hogy a talajvíz jelenlegi állapota hu-
mán-egészségügyi és környezeti kockázatot 
nem jelent, de a hosszú távú megfelelés érde-
kében a víztisztítást folytatni kell. Ennek ér-
dekében a szükséges munka megtervezését a 
szakértők elvégezték, és jóváhagyásra be-
nyújtották a Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fő-
osztályához. A hatóság a tervet a napokban 
fogadta el, és engedélyezte a munkálatok 
megkezdését. A további szükséges engedé-
lyek megszerzését követően a munkát várha-
tóan ősszel kezdjük el.

A tervezett konkrét időpontok 
és beavatkozások:
2017. 10. 01. – Várhatóan megkezdődik a víz-

kezelő létesítmény építése, a vízjogi létesí-
tési engedélyeztetés függvényében.

2017. 11. 01. – A vízkezelő létesítmény próba-
üzemének kezdete.

2017. 12. 01. – Az engedélyben előírt egy hó-
napos próbaüzem befejezése, az üzemelte-
tési engedélyeztetés kezdete.

2018. 01. 31. – A vízjogi üzemeltetési engedély 
várható megszerzése.

 2018. 08. 31. – A víztisztítás befejezésének 
határideje a számítások és az engedélyben 
foglaltak szerint.

A fenti időpontok bizonyos körülmények ha-
tására módosulhatnak, például az engedélye-
zési eljárások elhúzódása, vagy a munkálato-
kat akadályozó időjárás miatt.

A szükséges beavatkozás nem lesz jelentős 
kiterjedésű, messze nem összemérhető a kár-
mentesítési projekt munkáival, így az vélhe-
tően nem okoz majd kellemetlenséget a la-
kosságnak.”

Terra-Log Mélyépítő Kft. és ENVISIO 
Környezetvédelmi Zrt. alkotta 

Konzorcium

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

szeptember 4.-szeptember 10. Melissa Gyógyszertár
szeptember 11.-szeptember 17. Szent Miklós Gyógyszertár
szeptember 18.-szeptember 24. Regina Gyógyszertár
szeptember 25.-október 1. Kígyó Gyógyszertár
október 2.-október 8. Elixír Gyógyszertár

Ügyeleti nyitva tartás
 Hétköznap: 18.00–22.00
 Szombat: 12.00–15.00
 Vasárnap: 08.00–12.00

Vérükkel segítettek

A Városi Könyvtár és Közösségi Házba várták a segíteni szándé-
kozókat augusztus 22-én délután. A tapasztalatok szerint nyáron 
kevesebben mennek el vért adni, ezért is volt nagy jelentősége 
ennek a napnak, tájékoztatott Nagy Ilona területi véradásszerve-
ző. Közismert tény, hogy aki vért ad, életet is ad. Egy ember pedig 
3 másikon tud segíteni a leadott, mintegy 4,5 deciliternyi vér 
által, mondta el Nagy Ilona. 

A véradóknak ezúttal is szendviccsel, üdítővel és édességgel 
kedveskedtek a szervezők. 

2017. JÚLIUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Juhász Judit–Havasi Gyula
Szabó Eszter–Horváth Sándor István
Hegyesi Nikolett–Nagy Zoltán Gábor
Berei Brigitta–Lendvai Dániel
Sulymosi Rozália–Kellner Zoltán Béla
Dalnoki Nikoletta–Franyó Zsolt
Gereben Magdolna–Kovács Antal
Szalontai Ágnes–Fux Gábor
Őry Katinka Teréz–Tóth Zsolt

2017. JÚLIUS HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT 
HALÁLESETEK

Patkó Richárd (1983); 
Horváth Sándor (1945); 
Vavrek Jánosné (1931); 
Vedres Béla Sándor (1971); 
Liszkai Zoltán (1959)

TÁJÉKOZTATÁS
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Sokak számára a nyár az utazást és a kikapcsoló-
dást jelenti. A Duna Média Televízió is utazott, de ha 
már útra kelt, kamerát is vitt magával. Nálunk 
ugyanis a munka, az utazás és a kikapcsolódás tu-
lajdonképpen egy és ugyanaz. Idén a Fekete Ma-
donna zarándokvonatot és több mint 800 zarándo-
kot kísértünk el 4 napos lelki és testi megújulásra. 
Az utazásról több mint 70 perces dokumentumfilm 
készült, amely DVD kiadványként is megjelent. A 
térségi lakosok abban a szerencsés helyzetben van-
nak, hogy a DunaMéda ezt a filmet idén szeptem-
ber 18-án 18:45-től és 21:45-től műsorára is tűzi. 

A film a Szigetszentmiklósi Misszió Tours együtt-
működésével készült és a Budapest–Czes tochowa–
Krakkó–Budapest útvonalon kalauzolja végig a 
nézőket. Ahogy Dr. Veres András, a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia elnöke a filmben fogal-
maz: „vallási turizmust végez az, aki nem hitbeli 
szándéktól vezérelve látogat el egy szakrális helyre, 
ahol megnézheti annak a helynek a kulturális és 
művészi alkotásait. Aki viszont hittel érkezik egy 
ilyen helyre, az zarándokolni akar.” Ebben a filmben 
igazi hittel érkező zarándokokkal és az őket kísérő 
lelki vezetőkkel ismerkedhetnek meg.

Az új, 2018-ban hatályba lépő 
büntetőeljárási kódex fontos újí-
tása, hogy a nyomozás előtt egy 
ún. előkészítő eljárás lenne, 
amelynek célja valamely bűn-
cselekmény gyanújának megál-
lapítása vagy éppen kizárása. Az 
eljárás csak akkor folytatható le, 
ha a rendelkezésre álló adatok 
bűncselekmény gyanújának 
megállapítására nem elegendőek 
és megalapozottan feltételezhe-
tő, hogy az előkészítő eljárás 
lefolytatása alapján el lehet dön-

teni, hogy a bűncselekmény 
gyanúja fennáll-e. Ezen eljárás-
hoz bírói engedélyhez kötött 
leplezett eszközöket a bűncse-
lekmény gyanújának megállapí-
tása érdekében lehet alkalmazni. 
Azzal szemben lehet ilyen esz-
közt érvényesíteni, aki a bűncse-
lekmény elkövetőjeként szóba 
jöhet, illetve akiről megalapo-
zottan feltehető, hogy a bűncse-
lekmény elkövetőjeként szóba 
jöhető személlyel közvetlenül 
vagy közvetve kapcsolatot tart.

Ezen eljárás alapvetően hat 
hónapig tarthat. Azokban az 
esetekben, amikor az eljárás 
olyan bűncselekmények miatt 
van folyamatban, amelyek ese-
tén bírói engedélyhez kötött 
leplezett eszközök alkalmazása 
is engedélyezhető, az eljárás 
kilenc hónapig tarthat.

Az előkészítő eljárást folyta-
tó szerv az előkészítő eljárást 
önállóan végzi, azonban az el-
járási cselekményekről és a be-
szerzett adatokról az eljárás 

során rendszeresen tájékoztatja 
az ügyészséget. Ha az előkészítő 
eljárás során beszerzett adatok 
alapján megállapítható a bűn-
cselekmény gyanúja, a nyomo-
zást el kell rendelni.

Ha az ügyben a nyomozást 
elrendelik, akkor az előkészítő 
eljárás során alkalmazott bírói 
vagy ügyészi engedélyhez kö-
tött leplezett eszközök alkalma-
zása újabb engedély indítvá-
nyozása nélkül folytatható.

dr. Kiss Krisztina

Új eljárás a nyomozás előtt: előkészítő eljárás
A MAGYARORSZÁGON MŰKÖDŐ BÍRÓSÁGI RENDSZER ISMERTETÉSÉRŐL SZÓLÓ CIKKSOROZATUNK KÖVETKEZŐ TÉMÁJA 
AZ ELŐKÉSZÍTŐ ELJÁRÁST MUTATJA BE

Nyáron is DunaMédia

2017 nyara áttörést jelentett a 
Duna  Média Televízió életében a 
Facebook közösségi oldal (www.
facebook.com/dunamedia) te-
kintetében, hiszen minden eddigi 
látogatottsági adat megdőlt. A 
hármas ikrek születése című szí-
nes anyagunk három napon belül 
33 702 felhasználót ért el, a 
Bucka csatornával kapcsolatos, 
július 7-i tájékoztatónk pedig 
15 278 helyi Facebook-taghoz 
jutott el. Ez gyakorlatilag váro-
sunk teljes internethasználó kö-
zösségének elérését jelenti a 
mintegy negyvenezer lakosból, 
azokat figyelembe véve, akik va-

lamilyen rendszerességgel online 
is jelen vannak.

A hétről hétre érkező hivata-
los Facebook statisztitkák szerint 
hetente 2000 aktív használója 
van az oldalunknak, ahonnan 
átlag 4000 like érkezik havonta. 
Azon túl, hogy négy különböző 
hálózaton – hagyományos kábe-
les sugárzással – is továbbítjuk 
műsorunkat a lakosság felé, az 
online térben is minden tartal-
mat elérhetővé teszünk, hiszen 
mára az ún. „médiafogyasztási 
szokások” megváltozása általá-
nos trendként helyben is azt je-
lenti, hogy a népesség közel fele 

már elsődlegesen az interneten 
keresztül keresi a friss tartalma-
kat és videókat.

A www.duna-media.hu köz-
ponti portálunkon, az összes 
eddig elkészült műsorunk, mint-
egy 13 ezer videó érhető el. A 
napi rendszerességgel készülő 

anyagaink Szigetszentmiklós ön-
kormányzati munkájának vala-
mint kulturális, egyházi, oktatási 
és sportéletének, helyi közössé-
geinek és sportvilágának esemé-
nyeit dolgozzák fel: az online ar-
chívum itt egyfajta digitális em-
lékezetként, publikus értéktár-
ként szolgál, amelyet mindenki 
elérhet. Köszönjük, hogy online is 
néznek és használnak bennünket. 
Lájkoljanak és írják meg a Face-
book oldalunk címlapjára, hogy 
miért szeretik a DunaMédiát, és a 
kommentelők között Nagy Feró 
és a 40 éves Beatrice 2018-as 
Aréna koncertjére 5 db páros je-
gyet sorsolunk ki.

Franyó Zsolt, főszerkesztő
DunaMédia Televízió

Erősödő online platform
Fotó: Cser István
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Ezt hozta el programjaival a 19. 
szigetszentmiklósi Sváb Party. 
A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a Nemzetiségi Klub 
minden évben megszervezi ha-
gyományos, nyárzáró mulatsá-
gát. Az augusztus 19-én, szom-
baton este rendezett zenés esten 
a törökbálinti Oberkleider zene-
kar fújta a talpalávalót. A fúvó-

sokon kívül fellépett a Sziget-
szentmiklósi Német Kórus, va-
lamint a szigetszentmártoni 
Né met Ifjúsági Táncegyüttes. A 
megjelent vendégeket Nedbalek 
Jenőné, a klub elnöke köszön-
tötte, majd a Bajcsy-Zsilinszky 
út 1. szám alatt található parko-
ló lezárt területén kezdetét vette 
a vigasság.

Sváb dallamok 
és jó hangulat
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Augusztus 20-a képekben

Puha Ferenc festőművész kiállításának 
megnyitója a Városi Galériában

Puha Ferenc, Úton című könyvének bemutatója

Az ünnep alkalmából egyesített kórus a fúvószenekar kíséretével

Turek Miklós színművész szaval

Bóna Zoltán, térségünk 
országgyűlési képviselője mond 
ünnepi beszédet Faragó Laura népdalénekes előadása
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Az új kenyeret Deák Csaba, görögkatolikus parókus szenteli meg Az új kenyeret Szabó József polgármester szegi meg

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes 
Táncrapszódia című előadása

Az elmaradhatatlan tűzijáték
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A Gere Pékség Szentmiklósi 
rozskenyere lett idén a legjobb

A versenybe benevezett 33 kenyér mindegyike 
magas színvonalat képviselt a szakmai zsűri 
szerint, közülük is a Gere Pékség kenyere nyert a 
rozskenyér kategóriában.

G. I.: Nagyon boldogok vagyunk, hogy 5 
évvel később ismét nyerni tudtunk. Ez a díj 
nem kizárólag a pékségé, hanem az összes 
munkatársunké, akik nap mint nap azért dol-
goznak, hogy friss, jó minőségű és finom 
pékáru kerüljön a boltjaink polcaira és partne-
reinkhez. Vásárlóink érdeme is ez, hiszen fo-
lyamatosan elmondják, megosztják velünk 
tapasztalataikat termékeinkkel kapcsolatban. 
Nem utolsó sorban pedig Szigetszentmiklós 
dicsősége is, hiszen ebben a városban van a 
székhelyünk 1936 óta. 

D. J.: Külön öröm számunkra, hogy ezúttal 
nem a búzakenyér kategóriát sikerült megnyer-
ni, bár a legnagyobb mennyiségben még min-
dig búzakenyér kerül értékesítésre üzleteink-
ben, ám egyre nagyobb arányban adunk el ro-
zsos és rozskenyeret is. A jelenlegi vásárlói 
igények, ha lassan is, de ebbe az irányba moz-
dulnak el, ezért is fontos számunkra ez a díj. A 
Szentmiklósi rozskenyér magas minőséget kép-
visel, nem könnyű a mai körülmények között 
sütni, mert a technológia, amivel készítjük, 
nagyon hosszú időt és rengeteg odafigyelést, 
törődést igényel.

Miben különbözik a Szentmiklósi rozskenyér 
elkészítése a többi kenyérétől, miért bonyolult a 
technológiája? Azt hinné az ember, hogy ma-
napság a rengeteg gép megkönnyíti az üzemi 
munkát, és a technológiát egyszerűsíti, gyorsítja. 

D. J.: Sok esetben a gépiesített üzem való-
ban leegyszerűsíti a munkát és a pékáru elké-
szítésének idejét is lerövidíti. Ugyanakkor van-
nak olyan fázisai a munkának, amelyeket a 
gépek nem tudnak leegyszerűsíteni, ez pedig a 
kovász érésének folyamata és a benne lezajló 
kémiai reakció.

Ezek felgyorsítására már feltalálták az ipari 
kovászt, ha jól tudom… 

D. J.: Valóban léteznek a sütőiparban olyan 
kovászpótló készítmények, amelyek a tészta 
érését felgyorsítják, leegyszerűsítve és lerövi-
dítve annak érési folyamatát. Mi nem haszná-
lunk ilyen szereket termékeink előállítása 
során, mert meggyőződésünk, hogy a gépek a 
dagasztást, a sütést, a kelesztést bár megköny-
nyítik, de például a kenyér formázását emberi 
kézre, a kovász érését hagyományosan az időre 
kell bíznunk. Időt kell hagyni a kovásznak, hogy 
lejátszódjanak azok a kémiai folyamatok, ame-
lyek szükségesek egy valóban jó ízű, minőségi 
kenyér elkészítéséhez. A rozskenyér kovászának 
érése ráadásul sokkal hosszabb ideig tart.

A Szentmiklósi rozskenyér elkészítése renge-
teg időt és odafigyelést követel Önöktől. Ez ho-
gyan köszön vissza a termékben? Mit lehet el-
várni egy ilyen nagy gondossággal és alapos-
sággal elkészített és kisütött rozskenyértől?

D. J.: A Szentmiklósi rozskenyér egy szaka-
szos kovászolási technológiával készült ke-
nyér, amely hosszú érési idejének köszönhető-
en sokáig friss marad. Héja vastag, ropogós és 
repedezett, belseje nedves és nagyon tömör. 
Tömörsége abból ered, hogy 80% rozslisztet 
tartalmaz. Ez a mennyiség messze meghalad-
ja a Magyar Élelmiszerkönyvi előírásokat. 
Ajánlatos egészen vékonyra szeletelni a mar-
káns íze miatt. 

Ezenkívül rengeteg kenyér, zsömle, kifli, 
péksütemény és kalács készül Önöknél nap 
mint nap…

G. I.: Az elmúlt években ez volt az egyik 
legnagyobb kihívás pékségünk számára. A 
vásárlók elvárják tőlünk a minőségi, hagyo-
mányos receptúrákból készült termékeket, 
miközben a vásárlói igények változása a re-
form termékek gyártását is megkövetelik 
tőlünk. Legyen a választék széles, minden 
termék a teljes nyitvatartási időben legyen 
kapható, mindemellett a termékek legyenek 
mindig frissek, sőt az sem baj, ha még mele-
gek a boltok polcain, amikor megveszik 
azokat. 

A Gere Pékségtől már megszokhattuk, 
hogy jó érzékkel nyúl bele régi, klasszikus re-
ceptúrákba és süt belőle valami finomságot, 
ami emlékeztet minket – idősebb vásárlókat 
– a régi ízekre, ugyanakkor a fiatalabb gene-
rációk is kedvelik, mert a régi receptúra és 
technológia betartása mellett megújítják 
azokat oly módon, hogy a mai fogyasztói el-
várásoknak is megfeleljenek.

G. I.: Az elmúlt évtizedben számos termé-
ket hoztunk vissza mintaboltjaink kínálatába, 
példaként említhetjük a Hájas süteményt 
szilvalekvárral töltve, a Kontyos kenyeret, a 
Debreceni krumplis komlós kenyeret, a Retró 
kiflit és most a Szentmiklósi rozskenyeret. 
Ezek a sikeres termékek erősítenek meg ben-
nünket abban a hitünkben, hogy a modern, 
gépesített és sütőipari adalékanyagokat hasz-
náló világban van értelme ragaszkodni a régi 
technológiákhoz, és a klasszikus receptúrákat 
érdemes újragondolva, a mai vásárlói igé-
nyekhez igazítani. Igény van a jó minőségű 
kenyerekre és péksüteményekre. Ezért tölt el 
jó érzéssel minket, hogy a fiatalabb generáci-
ók is örömmel fogadják a régi idők ízeit.

Augusztus 20-a nem csupán az államalapítás, hanem az új kenyér ünnepe is egyben. 2012-
ben egy helyi vállalkozás, a Gere Pékség első ízben nyerte meg a Magyar Pékszövetség orszá-
gos kenyérversenyét a Debreczeni krumplis komlós kenyerével. A szakmai elismerésen túl 
megkapta a Szent István napi kenyér címet is, és az egész országban számtalan pékség kezd-
te gyártani a terméket. A kenyérverseny mára olyan rangos versennyé nőtte ki magát, hogy 
nem csak az indulók száma nőtt, de a benevezett termékek minősége is rengeteget javult, és 
a felhasznált alapanyagok fajtái is jelentős mértékben bővültek. Ezért 2017-től három külön-
böző - búzakenyér, rozskenyér és innovatív kenyér - kategóriában indulhattak a jelentkezők.

A 2012-es évet követően 2017-ben a szigetszentmiklósi Gere Pékségnek a rozskenyér 
kategóriában sikerült első helyezést elérnie a Szentmiklósi rozskenyérrel.   

A hivatalos eredményhirdetést követően Gere István tulajdonossal és Debreczeni József 
üzemvezetővel beszélgettünk a verseny jelentette kihívásokról és a győztes, Szentmiklósi 
rozskenyérről.
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A tábort a gyergyócsomafalvi 
Borsos Miklós Művészetért 
Alapítvány szervezi, amely sok 
éve együttműködik Sziget-
szentmiklóssal. A Városi Galé-
ria szervezésében négy diákot 
és egy kísérőtanárt táboroztat-
tunk Erdélyben. Tavaly volt 
tízéves ez a kapcsolat, amit a 
kint járt diákok munkáiból a 
Galériában ren dezett csoportos 
kiállítással ün nepeltünk. A 
kapcsolat elmélyülésében el-
évülhetetlen érdemei vannak 
Szász István szigetszentmiklósi 
rajztanárnak. 

Ebben az évben újabb 4 
kiutazó diáknak tudtunk lehe-
tőséget biztosítani. A tábor 
témája Szent László volt, erre 
készítettek pályamunkát a 
gyerekek. Festői környezetben 
ismerkedtek meg közelebbről 
a pasztellal, alkottak bőrből 
ékszereket, faragtak fát a met-

szetek készítéséhez, és ismer-
kedtek a makramé alapfogása-
ival. Inspiráló beszélgetése-
ken, előadásokon vehettek 
részt, amelyeknek témája az 
alkotás folyamatának megér-
tése, a művészeti ágak és al-
kalmazási területeik megisme-
rése volt. Kisebb kirándulást 
tettek az animációk világába, 
elemezve annak kifejezési esz-
közeit. 

A tábor utolsó napján egész 
napos kirándulást tettek Gyer-

gyószárhegy (Lázár-kastély), 
Gyergyóalfalu (a Galéria kiál-
lításának megtekintése Balázs 
József festőművész vezetésé-
vel), Gyergyócsomafalva (Bor-
sos Miklós Emlékház; Borsos 
Miklós alkotásainak megte-
kintése, Zsin Judit, sziget-
szentmiklósi szobrászművész 
domborművének megkoszorú-

zása, Kor pos Andrea táborve-
zető, textilművész, rajztanár 
kiállításának megtekintése), 
majd Csíksomlyó és Csíkszere-
da érintésével. 

A gyerekek rengeteg él-
ménnyel gazdagodva tértek 
haza, köszönjük a lehetőséget 
a városnak.

 Ozsváth Hilda

Erdélyi inspiráció
KÁRPÁT-MEDENCEI ALKOTÓTÁBORBAN JÁRTAK GYERMEKEINK

Idén is megrendezésre került a Kárpát-medencei Borsos 
Miklós Alkotótábor július 13. és 18. között. A tábor célja 
minden évben, hogy lehetőséget nyújtson tehetséges gyere-
keknek (10-14 év) szakemberek és művészek társaságában a 
művészeti fejlődésre, valamint arra, hogy az új technikák 
megismerése mellett kapcsolatokat építsenek, ugyanakkor 
megismerjék Borsos Mik lós, csomafalvi származású művész 
munkásságát. 
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2017. szeptemberi programok

Városi Könyvtár és Közösségi Ház
2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19. ❙ Tel.: 24/530-980. Fax: 24/530-981. Mobil: 20/552-0401
E-mail: sargahaz@sargahaz.com ❙ www.sargahaz.com

2017. szeptember 14. 
(csütörtök) 9.00-14.00
Anyatej világnap
Az Anyatej világnapja alkalmából a 
kisgyermekükkel otthon lévő anyu-
kákat a következő programokkal 
várják a szervezők:
Tanácsadások, termékbemutatók, 
kézműves foglalkozások; Bábos 
mesekuckó bemutató; Ringató; Az 
Aranyszamár Bábszínház Körforgás 
c. babaszínházi előadása játékkal 
(1,5-3 éves korúaknak). Szervező: 
Védőnői Szolgálat. A belépés díjta-
lan! Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, aula

2017. szeptember 16. (szombat)
 9.30-21.00

XI. Szabacsi Nap 
Hagyományőrző rendezvény az 
Árpád utcában.
Délelőtt: 9.30 Gólyalábas hívogató 
a Kócos Cirkusz társulattal; 10:00-
16.00 Nosztalgia városnéző járat az 
Ikarus 55 busszal.
Színpadi programok:
10.00 KOVÁCSOVICS FRUZSINA 
„Elfeledett mézescsók” c. gyerek-
koncertje; 14.00 Térzene - Ádám 
Jenő Zeneiskola Fúvószenekara; 
15.00 Szabacsi Mustra - művésze-
ti csoportok bemutatkozása; 15.30 
„Legszebb virágoskert, legszebb 
virágos balkon” verseny ered-
ményhirdetése;  16.00 
Fertőszentmiklós Néptánc csoport 
és Dalárda műsora            
16.30 Szigetszentmiklósi Sziget 
Színház; 17.00 Mahó Andrea és 
Nagy Sándor műsora; 18.00 
Bereczki Zoltán; 19.00 Szabacs 
záró – Stark Ferenc és zenekara.
Egész nap: Népi kirakodóvásár, 
kürtős kalács, kemencés lángos, la-
cikonyha, házi rétes, birkapörkölt 
valamint must- és borkóstoló.
Porták programja: Szabacsi Ud-
var - miklósi egyesületek háziasz-
szonyainak főztje; Jakab Porta - a 
Kossuth Kertbarát Kör termésbe-
mutatója; Hordai Porta – Régi 
Pos ta: 150 éves a Magyar Posta; 
Demián Porta - Utazás Népmese-

országba (mesék kézműves foglal-
kozásokkal); Népi Játékok Udvara 
- népi játszótér és kosaras fakör-
hinta.
Múltidéző kiállítások
a Helytörténeti Gyűjteményben.
10 éves a Szabacsi Honismereti 
Egyesület - jubileumi kiállítás.
A belépés díjtalan! Helyszín: Árpád 
utca, lezárt útszakasz

2017. szeptember 21. 
(csütörtök) 18.00
Szigetszentmiklósi Alkotókör
Baráti Társaság
„Az alkotás öröméért...” című kiál-
lítás megnyitója.
Helyszín: Aula Galéria

2017. szeptember 24. 
(vasárnap) 17.00
„Ha felülök, hej, a pátyi határon” 
– Válogatás Kodály Zoltán Pest 
megyében végzett népdalgyűjtő 
munkájából. Lemez be mu tató 
koncert Kodály Zoltán halálának 
50. évfordulója alkalmából.
Előadó: Terék József és barátai
Szervező: Pest Megyei Ön kor-
mányzat. Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, színházterem

2017. szeptember 25-26-27.
(hétfő-kedd-szerda)

9.00 és 10.30
Gyerekszínházi előadások
Mesebolt Bábszínház: 
Paul Maar: Hoppláda.
Előadások: 9.00 óvodásoknak; 
10.30 kisiskolásoknak. Jegyár: 800 
Ft. Egyéni érdeklődőket csak korlá-
tozott számban tudunk fogadni! 
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem.

2017. szeptember 27-28. 
(szerda-csütörtök)  14.00
Benedek Elek mesemondó 
verseny.
A versenyre jelentkezhetnek: Szi-
getszentmiklóson tanuló 6-14 éves 
diákok. Jelentkezni a saját iskolá-
ban lehet. Jelentkezési határidő: 
2017. szeptember 21.

Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem.

2017. szeptember 30. 
(szombat)  11.00
A Patak Fesztivál keretén belül
Szemadám György festőművész, 
művészeti író önálló kiállítása. 
A kiállítást megnyitja: Lajta Gábor 
festőművész, művészeti író.
A kiállítás megtekinthető: október 
30-ig. A program díjmentesen láto-
gatható! 
Helyszín: Városi Galéria.

2017. októberi előzetes
2017. október 2-8. 

(hétfő-vasárnap) 
Országos Könyvtári Napok
Könyvtári programok az Országos 
Könyvtári Napok keretében. 
Könyvvásár; „Megbocsátás hete”; 
Kölcsönzési Akció.
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közös ségi Ház, 
Felnőtt és Gyermek könyv tár

2017. október 3. (kedd)  17.00
Agykontroll tanfolyami 
tájékoztató.
Helyszín: Városi Könyvtár és Kö zös-
ségi Ház, színházterem.

2017. október 6. (péntek) 11.00
Megemlékezés 
a 13 Aradi vértanúról.
Helyszín: Kossuth Lajos utcai kopja-
fa. Közreműködnek: Kardos István 
Általános Iskola és Közgazdasági 
Szak gimnázium diákjai, Vitéz Mi-
kecz Kálmán Honvéd és Huszár 
Bandérium. 
Szervező: Városi Könyv tár és Kö -
zösségi Ház, valamint a Kárpátok - 
Erdély Baráti Kör.

2017. október 7. 
(szombat) 9.00-13.00
Őszi Babaruha Börze
Ingyenes termékbemutatók, kósto-
lók és gyermekfelügyelet is biztosí-
tott a program ideje alatt!

A belépés díjtalan! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház.

2017. október 7. 
(szombat) 16.00-18.30
Őszi Családi Délután
16.00 AKINEK A VERSE RÍMES
Az Eszter-lánc mesezenekar és 
Varró Dani közös koncertje. Inter-
aktív mesekoncert és költő simo-
gató gyerekeknek és gyerek-lelkű 
felnőtteknek.
17.00 Költősimogató és dedikálás 
Játszóház. Jegyár: 1000 Ft (3 éves 
kortól). Jegyek elővételben vásárol-
hatók a helyszínen, az információs 
szolgálatnál. 
Helyszín: Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Ház, színházterem és aula

2017. október 9. (hétfő) 15.00
Városi Idősek Napja.
Ünnepi köszöntőt mond: Szabó 
József polgármester.
Műsort adnak városunk nyugdíjas 
művészeti csoportjai.
Helyszín: Ádám Jenő Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Hangversenyterem.

2017. október 14. (szombat)
 15.00-18.00

Festészet Napja
Akció Festészet élő zenével
Helyszín: Nemzedékek Háza

2017. október 14. (szombat)
 9.00-12.00

IV. Őszirózsa Fesztivál
Helyszín: Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Ház 

2017. október 14-15. 
(szombat-vasárnap) 9.00-16.00
Agykontroll tanfolyam 
gyerekeknek
10–14 éveseknek - szülők részvé-
telével. Vezeti: Kovács Erika, agy-
kontroll oktató. Jelentkezés előze-
tesen a Városi Könyvtár és 
Közösségi Házban Haszon Gyuláné 
művelődésszervezőnél. 
Helyszín: Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Ház 
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A nyár képei Szigetszentmiklóson
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Szeptember 16-án rendezzük meg az ötödik, 
Szabacs Kupa kajak-kenu versenyt Szigetszentmiklóson.

SZABACS KUPA
Hét számban lehet nevezni:

1. T.kajak-1 női
2. T.kajak-1 férfi
3. Tengeri kajak-1 női
4. Tengeri kajak-1 férfi
5. Kenu-2 férfi
6. Kenu-2 vegyes
7. Kenu-4 (nyitott)

Nevezni csak előzetesen lehet a csónak-
ház hirdető tábláján vagy a metzger.
tibor88@gmail.com, e-mail címen szep-
tember 15-ig.

Helyszíni nevezés nincs! Maximum 80 fő 
nevezését tudjuk elfogadni, időrendi sor-
rendben. 
Nevezési díj nincs. Táv: 7500 m. 

Regisztráció: 13.45-től a csónakház terü-
letén. Rajt: 15.07perc, a Horgász előtti 
vízterületről, cél ugyanitt.

Minden résztvevő emlékérmet kap.
A verseny után az Aranyfakanál vendéglőbe 
étkezésre várjuk versenyzőinket.

Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület
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SZIGET 
ZÁRSZERVIZ
Minden típusú 

zár javítása, 
cseréje olcsón, 

szakszerűen, 
garanciával! 

06-70/701-7843
Javítás vagy csere esetén 

a kiszállás ingyenes!
www.szigetzarszerviz.hu

Más egyesületekhez hasonlóan a DancEarth 
TSE is sikeresen megszervezte nyári táborait. 
Több turnusban, közel 100 gyermeket foglal-
koztattunk három héten keresztül. A táborok 
a szigetszentmiklósi napközis táborral kez-
dődtek, melynek a Nemzedékek Háza adott 
otthont. A kiváló helyszín megkönnyítette az 
edzők és a gyerekek munkáját is, hiszen egy 
helyen volt a játszótér, az edzőterem, vala-
mint 5 percre tőle az étterem, ahová ebédelni 
mentünk. A gyerekek az edzések mellett csa-
patversenyekben, kézműves foglalkozásokban 
vettek részt, sőt a hét második felében a 
strandra is ellátogattunk. Természetesen a 
munka sem maradhatott el, szinte minden 
csapatunk új koreográfiát tanult vagy a nehe-
zebb sportági lépéseket finomította, de volt 
olyan is, aki csak most kezdett el barátkozni 
az akrobatikus rock and roll alapjaival. Az 
egész hetes munka gyümölcsét a pénteki 
napon nézhették meg a szülők, akik így első 
kézből láthatták, milyen sokat fejlődtek a 
gyerekek a tábor ideje alatt.

A sikeres napközis hét után Kőröshegyre 
utaztunk, ahol a területi valamint az országos 
versenyzőink edzőtáborát tartottuk két tur-
nusban. Az első héten a felnőttekkel, a máso-
dik héten a gyerek- és a serdülőkorú tánco-

sokkal dolgoztunk. Az új koreográfiák betanu-
lása mellett ebben a táborban nagy hangsúlyt 
kapott az akrobatika, valamint az ezt előké-
szítő gyakorlatok. A lányok napi 3 edzésen 
vettek részt, melyet a nagy meleg csak nehe-
zített. Szerencsére az éjszakai balatoni stran-
dolás meghozta a várva várt lehűlést.

Összességében elmondhatjuk, hogy ismét 
nagyszerű élmények vannak mögöttünk, a gye-
rekek jól szórakoztak, ugyanakkor keményen 
dolgoztak, és ennek köszönhetően nagyon 
sokat fejlődtek, így nekünk, edzőknek minden-
képpen megérte a sok befektetett munka. 

Nemes Bettina, DancEarth TSE 

Nyári móka a DancEarth TSE-vel

Rondo_201708_102x64,75mm.indd   1 2017. 08. 10.   9:55:59
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SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HIVATALOS LAPJA

Felelős kiadó: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Dr. Szilvay Balázs (hirdetéssel nem foglalkozik)
Tel.: 06-20/264-4631, 06-20/515-0582
E-mail: kisvaros2310@gmail.com
Lapzárta: minden hónap 20. napja
Várható megjelenés: következő hónap 10. napjáig
Hirdetés megrendelése, ajánlatkérés: kisvaros@szigetszentmiklos.hu
A leadott anyagok és hirdetések valóságtartalmáért felelősséget 
nem vállalunk!
Design és DTP: ©EMU Stúdió
Nyomda: EX-KOP Nyomda, Szigetszentmiklós 
ISSN: 1418-1428

IMPRESSZUM

A tinédzser korban
fellépõ gerinc
deformitások
orvoslására.

- egyéni állapotfelmérés
- tanácsadás

- heti két alkalommal
TiniTorna 12-18 éves

gyermekekre
optimalizálva.

Tini Torna

www.maitrastudio.hu | 06 70 320 3923 | info@maitrastudio.hu

Tanulj furulyázni!

Telefon: 06 20 410-5507
fuvolafurulya@zenemindenkinek.hu

www.zenemindenkinek.hu
facebook.com/fuvolatanar

akár 1900 Ft/óra áron
�úknak - lányoknak gyerekeknek - felnőtteknek kezdőknek - haladóknak

magántanártól



Leolvasó kollégáink 2017. február 1-jétől folyamatos átállással, 
az eddigiektől eltérő módon, felhasználási helytől függően 
 – kéthavonta, félévente vagy éppen évente – keresik fel vízmérővel 
rendelkező ügyfeleinket a vízmérőállás leolvasása céljából.

A leolvasás gyakoriság váltásról bővebben számlalevelünkben,  
a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán vagy honlapunkon, 
a www.vizmuvek.hu oldalon tájékozódhat.

Ezután ritkábban találkozunk!
Vízóra leolVasás 2017-BeN

Társasházi
lakás- 

mellékvízmérő
évente egyszer

Családi házas 
bekötési-

és locsolási  
vízmérő  

félévente

Társasházi 
bekötési vízmérő 

kéthavonta


