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Az egy hónapos próbaüzemet követően 
február elsejétől változott az útdíj
rendszer, a döntés értelmében több sza
kasz ingyenessé vált, köztük a ferihegyi 
gyorsforgalmi út is.

Az egyik legfontosabb változás, hogy 
a megyei matricák nem a megyehatár 
előtti utolsó, hanem a megyehatár utáni 
első csomópontig érvényesek. A kor
mány eltörölte továbbá az 1470 forintos 
eljárási díjat a megyei matricák beveze
tésével összefüggő ügyekben. Azok, akik 
januárban díjfizetés nélkül hajtottak díj
köteles szakaszokra, nemcsak a pótdíj 
alól mentesülnek, ha február végéig éves 
matricát vesznek, hanem az egyéb ese
tekben szokásos szolgáltatási díjat sem 
kell megfizetniük.

Az M1es Fejér megyei és az M7es 
Veszprém megyei szakaszai a szomszédos 
megyékre érvényes matricákkal használ
hatóak, a Budapest és Győr vagy Siófok 
között rendszeresen közlekedőknek így 4 
helyett elég 3 megyei matricát váltaniuk.

Ingyenes lett a 4es főút Budapest 
felől a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőté
rig tartó szakaszának használata, az 

M86os főút szombathelyi és a 61es főút 
kaposvári szakaszai (a csatlakozó gyors
forgalmi kapcsolat megépítéséig), és a 
dunaújvárosi, illetve szekszárdi autópá
lyahidak használata, a Pentele és Szent 
László hidakra nem kell egyetlen matrica 
sem a Megyeri híd mintájára.

A 4 vagy többgyermekes nagycsalá
dok és mozgásukban korlátozottak szá
mára utólagos kompenzációt biztosíta
nak a D2 és D1 kategóriák közti különb
ség megtérítése érdekében, de ennek a 
jogszabályi feltételei áprilisra teremthe
tők meg.

Fontos tudni, hogy aki csak egyszer 
használta az adott megyei matricát a 
most ingyenessé vált szakaszon, szintén 
visszakaphatja az árát – visszaváltani 
február 28ig lehet, díjmentesen. 

Az új matricák mellett a területkorlá
tozás nélküli tíznapos, havi és éves mat
ricák továbbra is elérhetőek. Az uniós 
irányelvek és a nemzetközi példák a 
használatarányos útdíj irányába mutat
nak, a régió egyes országaiban – Romá
niában vagy Bulgáriában – minden út 
használatáért fizetni kell.

Változások 
az útdíjrendszerben  A tavalyi év előrelépés volt a szigetszentmiklósi 

rendőrök munkájában. Csipler Norbert rendőrkapi-
tány szerint ez látható a statisztikák javulásában 
is, de az állampolgárbarát rendőri modell építésé-
vel is látható eredmények születtek elsősorban a 
lakossági visszajelzések alapján. A szabálysértők-
től, sértettektől, érdeklődőktől, bejelentőktől is 
egyre több pozitív visszajelzés érkezik ugyanis a 
rendőrség munkáját illetően. Továbbra is voltak 
azonban olyanok, akik gondoskodtak arról, hogy a 
rendőröknek legyen tennivalójuk.

  Január elsején rögtön egy betöréshez riasztották a 
hatóságot. Az elkövetők Gyártelepen, egy cég telep-
helyén törték be az ajtót, majd elkezdték összepa-
kolni a műszaki cikkeket. A mozgolódásra felfigyelt 
az egyik szomszédos cég vezetője, aki megzavarta 
az elkövetőket. Ők azonnal elfutottak a helyszínről. 
A pontos személyleírás segítségével azonban a 
tetteseket nagyon hamar sikerült kézre keríteni.

  Égő házból mentett ki kutyákat egy szolgálaton kí-
vüli rendőr. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Szigetszentmiklósi Autópálya Alosztályának mun-
katársa szabadidejében autózott a városban, és arra 
lett figyelmes, hogy füstöl az egyik ház teteje. 
A kerítésen átugrott, de a bejárati ajtót zárva talál-
ta. Ekkor már lángolt a tetőszerkezet egy része, így 
a kétszárnyas ablakot belökte és bemászott a 
házba. Az épületben két kutyát talált, és ki is vitte 
őket az udvarra. Közben a tulajdonos is megérke-
zett, és a tűzoltók kiérkezéséig közösen küzdöttek a 
lángokkal. 

  Egy családi ház éppen karácsonykor gyulladt ki. 
A  helyszínre érkező rendőrök hallották, hogy a 
házból egy idősebb nő kiabál, így habozás nélkül 
besiettek és megmentették az életét.

  Az egyik helyi benzinkútról érkezett bejelentés a 
kapitányság ügyeletére. Eszerint egy magyarul nem 
beszélő férfi tankolás után nem tudott fizetni, mert 
nem volt nála a tárcája. A kiérkező rendőrök meg-
állapították, hogy a férfi olasz állampolgárságú és 
kannába tankolt egy nagyobb mennyiségű üzem-
anyagot. Az olasz férfit elvitték az M0-s autóúton 
álló járművéhez, ahol az ellenőrzés során kiderült, 
hogy személyi igazolványa nincs. A nyilvántartás-
ban viszont szerepelt, hiszen Magyarország terüle-
tén már korábban igazoltatták. Ezen felül fény de-
rült arra is, hogy az autót Olaszországban körözik. 
A férfit előállították a kapitányságon, a járművet 
lefoglalták és egy telephelyre szállították. Az eljá-
rásról tudni kell, hogy az olasz hatóságokhoz tarto-
zik majd, hiszen a lopás ott történt.

  Feltűnően zavart viselkedésre lettek figyelmesek a 
rendőrök Szigethalmon egy átlagos gépjármű-ellen-
őrzés során. Az autóban ülő négy fiatalnál 2 gramm 
kábítószert találtak, melyet az utasok rendszeresen 
próbáltak eltüntetni az ellenőrzés alatt. A rendőrök 
ezt észrevették és átvizsgálták a fiatalok ruháját. 
Kettőjüket előállították a kapitányságon, ahol a po-
zitív gyorsteszt is igazolta a kábítószer-fogyasztást. 

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő fogadóórája 
Szigetszentmiklóson a képviselői irodában (Kossuth Lajos u. 10.) 

2015. február 25-én, szerdán 18.00 órától lesz.

Bejelentkezés és időpont-egyeztetés a 06-70/376-5956-os 
telefonszámon Janzsó Zsuzsannánál.

AZ ELMÚLT HÓNAP RENDŐRSÉGI ESEMÉNYEI

M86 autóút díjmentes
a matrica rendszerben

61. sz. út díjmentes
a matrica rendszerben

Liszt Ferenc repülőtérre vezető út
díjmentes a matrica rendszerben

M8 Dunaújvárosihíd díjmentes 
a matrica rendszerben

M9 Szekszárdihíd díjmentes 
a matrica rendszerben
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Eszternek meggyőződése volt, hogy 
valami félreértésről lehet szó, így 
azonnal felhívta az ügyfélszolgála-
tot. Kiderült, hogy valóban van egy 
októberi számla, amelyet nem fize-
tett be, a novemberi és decemberi 
számlát azonban már rendezte. El-
mondása szerint nemhogy fizetési 
felszólításokat vagy emlékeztetőket, 
de októberi számlát sem kapott. 
Mindez azonban nem hatotta meg a 
kapuban álló két férfit, akik „fenye-
getésekkel” próbálták rávenni Esz-
tert arra, hogy engedje be őket az 
ingatlan területére, hogy elvégez-
hessék a kikapcsolást. Azt mondták, 
ellenkező esetben azonnal értesítik 
a megfelelő embereket, akik feltúr-
ják az utcát, s úgy kötik ki a gázt. 
Eszternek el kellett indulnia a mun-
kahelyére, a két férfi pedig addig-
addig erőszakoskodott, amíg végül 
beengedte őket, elvégezték a kikö-
tést, majd elmentek. Még aznap 
rendezte tartozását a Tigáz felé, akik 
szintén aznap engedélyezték is a 
visszakötést. Eszter munkahelyén 
folyamatosan tartotta a kapcsolatot 
az ügyfélszolgálattal, ahol azt 
mondták, majd küldik a szakembert. 
Az egyik érdeklődés során azonban 
kiderült, hogy nem találta otthon 
Esztert, így csak másnap tudják visz-
szakötni a gázt. Eszter felháborodva 
közölte az ügyfélszolgálattal, hogy 
nem adtak időpontot, ő pedig dol-
gozik, nem ülhet otthon egész nap. 
Végül késő délután megérkezett egy 
másik alkalmazott, ekkor már Eszter 
is otthon volt. A gázt visszakapcsol-
ták és a kivételesen barátságos férfi 
elmesélte neki, hogy nagyon sok 
ilyen eset előfordult már a térségben 
és máshol is. Itt azonban nincs vége: 

Eszternek rövidesen kiszámlázták a 
ki- és bekötési díjat, mely körülbelül 
13 000 Ft. Eszter így mesélte el a 
történetet és azt is hozzátette, hogy 
a Tigáz szerint adminisztrációs hiba 
történhetett. 

Természetesen nem szándékunk 
igazságot tenni az ügyben, ez nem a 
mi feladatunk, de annak érdekében, 
hogy mindkét fél oldaláról megvizs-
gáljuk az ügyet, megkerestem Szá-
raz Gábort, a Tigáz Zrt. sajtószóvivő-
jét. Eszter kérésére sem nevet, sem 
lakhelyet nem írtam a neki küldött 
összefoglalóban, ami egy kicsit 
megnehezítette a szóvivő dolgát, 
hiszen így csak általános tájékozta-
tást tudott adni az esetről.

 
A többi között arról kérdeztem 

őt, hogy a kikapcsolás előtt hány 
felszólító levelet küldenek az ügyfél-
nek. Elmondása szerint késedelmes 
fizetés esetén a Tigáz Zrt. a lakossá-
gi felhasználó részére a lejárt esedé-
kességű követelésről első alkalom-
mal (a fizetési határidő lejártát kö-
vető 15. nap) „Fizetési emlékezte-
tőt”, majd (a fizetési határidő lejár-
tát követő 40. nap) tértivevényes 
„Fizetési felszólító és kikapcsolási 
értesítő” levelet küld. Ezzel az érte-
sítéssel egy borítékban kerül postá-
zásra az elosztói engedélyes kikap-
csolási értesítője, amelyben a föld-
gázelosztó megjelöli azt az 5 mun-
kanapot, amely időszakon belül a 
kikapcsolást végre kívánja hajtani. 
Hozzátette: az általános eljárásren-
det és annak fogyasztókat védő 
elemeit figyelembe véve szinte telje-
sen kizárt, hogy sem a számlát, sem 
a két felszólítót nem kapta meg a 
fogyasztó. Ha az értesítés „nem ke-
reste” jelzéssel érkezik vissza a szol-

gáltatóhoz, akkor az iratot – ellen-
kező bizonyításig – a postai kézbesí-
tés megkísérlésének napját követő 
10. munkanapon kézbesítettnek kell 
tekinteni (ezt az információt egyéb-
ként egy általunk megkeresett ügy-
véd is megerősítette).

Amennyiben a felhasználó tarto-
zását az írásban megadott határ-
időn belül nem rendezi, vagy a 
részletfizetési, ill. halasztott fizetési 
megállapodásban foglaltakat nem 
tartja be, akkor a földgázkereskedő 
(a fizetési határidő lejártát követő 
63. nap után) megrendeli a földgáz-
elosztói engedélyestől a fogyasztási 
hely gázszolgáltatásból történő ki-
zárását.

Fontos, hogy a kikapcsolást 
végző szerelők nem jogosultak kész-
pénz elvételére, tehát a tartozás 
rendezésére a helyszínen nincs lehe-
tőség.

Sokak szerint a kikapcsolást 
végző szakemberek (akik egyébként 
nem a Tigáz alkalmazottai) jutalékos 
rendszerben dolgoznak, vagyis minél 
több kikötést bonyolítanak le, annál 
több pénz üti a markukat. Száraz 
Gábor ezt cáfolta: a kikapcsolást 
megbízott alvállalkozók végzik, akik 
a szerződésben foglalt feltételek 
alapján a kikapcsolás elvégzéséért 
kapják meg a díjukat. Jutalékról 
tehát ez esetben szó sincs.

Eszter elmondása szerint azzal 
„fenyegette” őt a két férfi, hogy 
amennyiben nem engedi be őket az 
ingatlan területére, feltúratják az 
utcát és így végzik el a kikapcsolást. 
A szolgáltató sajtószóvivője szerint 
a gázmérő a társaság tulajdonát 
képezi és a jogszabályban előírtak 
szerint a fogyasztónak kötelessége 
lehetővé tenni a gázmérőhöz való 
hozzáférést. Ha a kikapcsolás jogos, 
és a fogyasztó együttműködési kö-
telezettségének nem tesz eleget, 
akkor jogos és indokolt esetben a 
kikapcsolás akár vezetéklevágással 
is végrehajtható. Ez azonban a veze-
ték telekhatár előtti levágását jelen-
ti, nem azt, hogy feltúrják az utcát.

A Lakihegy Rádió Süss Fel Nap! c. 
reggeli műsorában arra kértük hall-
gatóinkat, hogy jelentkezzenek, ha 
velük vagy a környezetükben élőkkel 
történt már hasonló eset. A telefon 

csörgött, az SMS-ek és e-mailek 
pedig sorban érkeztek. Sokan pa-
naszkodtak az Eszteréhez hasonló 
esetek miatt. Ezekről a rádió webol-
dalán található „Harcban a szolgál-
tatóval” címre keresve találnak ösz-
szefoglalót. 

Amikor a két férfi ott állt a kapu-
ban, Eszterben felmerült a kérdés, 
hogy ki segíthetne rajta az ügyfél-
szolgálaton kívül. Ismertettem a tör-
ténetet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatósággal (NFH) is, akik azt mond-
ták: azonnali segítséget nem tudnak 
nyújtani, hiszen az ügy és a számla-
történet megvizsgálása időigényes. 
Azonban Perger Mónikától, a fo-
gyasztóvédelem sajtóreferensétől 
választ kaptam néhány fontos kér-
désre. Például: abban az esetben, ha 
a szolgáltató elismerte, hogy admi-
nisztrációs hiba történt, az ügyfélnek 
be kell-e fizetnie a már számlázott 
ki- és bekötési díjat. Az NFH szerint 
amennyiben jogerősen megállapítást 
nyer, hogy a felhasználó nem köve-
tett el szerződésszegést, akkor az 
érintett engedélyes köteles a rende-
letben meghatározott esetekben fel-
számított külön díjat a polgári tör-
vénykönyvben foglalt kamattal 
együtt 8 napon belül a felhasználó-
nak visszatéríteni. Annak megállapí-
tása, hogy a kikapcsolás jogszerűtlen 
volt-e vagy sem, minden esetben 
közigazgatási eljárás keretében álla-
pítható meg egyértelműen.

Az NFH-nak nincs olyan adata, 
amelyből kiderülne, hogy hány ha-
sonló esettel kapcsolatos panasz 
érkezett hozzájuk az elmúlt évben. 
Azt azonban elárulta a sajtóreferens, 
hogy a tavalyi év 3. negyedéves át-
fogó statisztikája alapján a földgáz-
szolgáltatás tekintetében a ki- és 
visszakapcsolás vonatkozásában 
összesen 58 beadvány érkezett me-
gyei felügyelőségekhez, amelyből 53 
vonatkozott a Tigáz Zrt.-re.

Petró Károly

Harcban a szolgáltatóval
Különös esettel fordult az egyik szigetszentmiklósi hallgató a 
Lakihegy Rádióhoz. A nevét és lakhelyét elhallgatni kívánó 
hölgy (nevezzük Eszternek) kapujában január első napjaiban je-
lent meg két férfi. Közölték vele, hogy elmaradása van a Tigáz 
Zrt. felé és azért jöttek, hogy most azonnal kikössék a gázt.
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Épülnek a parkolók a József Attila lakótelepen, a Jókai utcában

2015-ben már 300 bKK-automatából 
vásárolhatunK

A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a 
Budapesti Közlekedési Központ 2014-ben 
kezdte meg a modern jegy- és bérletkiadó 
automaták telepítését Budapest legforgal-
masabb pontjain és agglomerációjában. 
Az új értékesítési módot és a készülékek 
beszerzését a kormány 2,3 milliárd forint 
európai uniós forrással támogatja.

Jelenleg több mint 270 darab új, korszerű BKK- 
automata üzemel, de tavaszra már 300 készülékkel 
spórolunk időt ügyfeleinknek, tesszük gyorsabbá 
és kényelmesebbé a jegy- és/vagy bérletvásárlást. 
Az új jegyautomata-hálózat rendkívül jól teljesít, az 
ügyfelek hamar megszerették a könnyen használ-
ható, éjjel-nappal üzemelő berendezéseket. Ezt 
az eladások és a használat egyre növekvő száma 
is jól mutatja. A gépek 2015 első napjaiban több 
mint 600 millió forint bevételt generáltak. 

A városszerte megtalálható BKK-automatákból 
szinte az összes jegy- és bérlettípus megvásárolható, 
a termékkínálat folyamatosan bővül: a vonaljegy 
és napijegy típusú jegyeken, a Budapest- bérleteken, 
a környéki és a HÉV-bérleteken kívül már kutya- 
és kerékpárbérletek is megvásárolhatók. A készülé-
kek érmét és bankjegyet is elfogadnak és visszaad-
nak, de bankkártyával is lehet fizetni, akár érintés 
nélkül.

December óta a jegy- és bérletkiadó automata 
igénybevételét egy új funkció is segíti. Az automaták 
képernyőjéről már élőszavas segítség is kérhető: 
a Segítség gomb megérintésével közvetlenül kap- 
csolatba léphet a BKK ügyfélszolgálatával, ameny-
nyiben úgy érzi, ez szükséges. Az új funkció a vásár- 
lási folyamat minden fázisában elérhető, tehát nem 
kell a kezdőképernyőre visszalépnie annak, aki ezt 
igénybe veszi. Szakképzett munkatársaink lépésről 
lépésre végigvezetik a vásárlás folyamatán, ami 
nagy segítség lehet az idősebbeknek és a gyengén 
látóknak is.

A BKK-automatából vásárolt bérletekhez szükséges 
megadni egy arcképes igazolvány számát. Hogy ezt 
a folyamatot gyorsabbá tegyük, a használni kívánt 
igazolvány számát, sőt négy igazolványszámot is 
felvezethetünk egyetlenegy BKK ügyfélkártyára, 
melynek segítségével a bérletet nemcsak saját részre, 
hanem akár az egész családnak megvásárolhatjuk. 
BKK ügyfélkártyát a BKK Ügyfélközpontokban, 
illetve a jegypénztárakban kaphatunk, de letölthető 
a bkk.hu/automata oldalról is.

Az automaták pontos helyéről a 
bkk.hu/pontkereso oldalon tájé- 
kozódhatnak,használatukról kisfilm 
és interaktív bemutató felület a 
bkk.hu/automata oldalon érhető el.

Kohéziós Alap
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Élet a Csordanyomon

Idén 60 esztendeje, hogy Marika 
néni ebben az utcában született. 
1958-ban szüleivel a Teleki utcába 
költöztek. Kapcsolata azonban ekkor 
sem szakadt meg a Petőfi utcával, 
hiszen nagyszülei ott éltek, akiket 
gyakran látogatott. A nagyszülők 
abból a meggondolásból, hogy öreg-
korukra közel legyenek hozzájuk az 
unokák, 1967-ben megvásárolták 
számukra a 38. szám alatti Tóth La-
jos-féle házat, melyben Marika néni 
bátyja 1976-ban, ő pedig férjével 
1977-ben költözött. Azóta is itt 
lakik és volt idő, amikor még a mun-
kahelye is az utcában volt. Abban az 
iskolában tanított, ahol egykor ta-
nulóként cseperedett.

A régi írásokból az olvasható, 
hogy Szigetszentmiklósnak negyedik 
utcája a Csordanyom. Az 1703-as 

adóösszeírás szerint a faluban 58 
református család lakott, akik tulaj-
donában 187 tehén, 187 ökör, 84 ló, 
568 juh és kecske volt. Ezen a széles, 
sáros utcán hajtották a csordát a 
legelőre, amely a mai Dujmó Lakó-
park előtt volt. 1931-ben megvaló-
sult a miklósiak nagy álma: megkap-
ták az engedélyt arra, hogy vásárt 
rendezhessenek. A vásár nagy helyet 
igényelt, az utca mai 70-es számától 
egészen a 100-as számáig tartott. 
Marika néni szerint az utcában főleg 
állattartással foglalkoztak az embe-
rek, mely jól jövedelmezett az akkori 
lakóknak. Nevezték a városnak ezt a 
részét „burzsuj fertálynak" is. Az I. 
világháború idején még súlyos jég-
eső is esett, mely elverte a szőlőket, 
ami addig a fő jövedelemforrás volt, 
ezután tértek át az állattartásra. 
Főként a vásárban adták-vették az 
állatokat, itt tevékenykedtek a kupe-
cek, illetve a felhajtásért közvetítő 
szerepet vállalt cenzárok is. Marika 
néni dédnagyapjának is ez volt a 
foglalkozása, az üzletet pedig a mai 
Síró kocsmában kötötték. 

A fejlődésnek azonban megálljt 
parancsolt a II. világháború. Volt, 
amikor a Lakihegy felől érkező 
német csapatok összecsaptak a Ber-
csényi utca felől érkező oroszokkal. 
A szintén Lakihegy felé visszavonuló 

németek 5-6 házat fellángszóróztak, 
a többi között Marika néni képen 
látható szülőházát is. Ezt nagyanyja 
szinte a két kezével hozta helyre, 
míg nagyapja hadifogságban volt 5 
éven keresztül.

A házon a mai napig láthatók a 
háborús nyomok, például az a kát-
rányfolt, melyet a lángszóró okozott. 
A pinceajtó pedig több helyen őrzi a 
gépfegyver nyomait, amely befelé 
szakította a nehéz vasajtót.

A háború vége után, mikor újra-
indult az élet és az emberek felme-
részkedtek a pincékből, szinte első-
ként az istállókat igyekeztek rendbe 
rakni. A háború persze súlyos vesz-
teségeket okozott, különösen a 
Csordanyomnak, hiszen a kiégett 
házakat el kellett hagyniuk a lakók-
nak. Bár az újjáépítés némi átalakí-
tással járt és újabb típusú épületek 
születtek, azért szinte mindenhol 
felfedezhető a régi tornácos pa-
rasztház az új mögött.

Az utcakép átalakult. A mai köz-
jegyzői irodával szemben volt egy 
bombagödör, melyben víz is volt a 
libák nagy örömére. Az utca akkori 
végén lévő vásártérnél szintén volt 
egy bombagödör. Szerencsére meg-
hagyták a múltat idéző artézi kutat, 

amely körül mindig zöld volt a fű, ez 
volt Marika néniék kedvenc játszó-
tere. 1947–48-ban, mikor édesanyja 
fiatal lány volt, beindult a kulturális 
élet is: a színjátszó körök előadáso-
kat rendeztek, hiszen a református 
templom helyére újat szerettek 
volna építeni, a bevételt tehát erre 
gyűjtötték.  

Az 1970–80-as években szintén 
megváltozott az utcakép, ekkor is 
sok új ház épült. Sokat szépült a vá-
rosnak ez a kertvárosias része, de a 
régi hangulatot még ma is érzik azok 
a lokálpatrióták, akik itt nőttek fel. 
Marika azt mondja, bármerre is 
megy a világban, mindig megdob-
bantja a szívét, mikor a hazafelé ve-
zető úton meglátja a Lakihegyi adó-
tornyot. Hozzáteszi, hogy bár a fejlő-
désnek kétségtelenül sok előnye van, 
akadnak hátrányai is, elég például a 
megnövekedett autóforgalmat emlí-
teni. Nem egy vállalkozás őrzi a ha-
gyományokat, ilyen például a Csor-
danyom Panzió vagy a Szabó Malom 
és a Csordanyom Családi Gazdaság.

Érdemes tehát egyszer úgy vé-
gigsétálni a Petőfi Sándor utcán, 
hogy közben figyelmesen megnéz-
zük azokat az épületeket, melyek az 
elmúlt századról mesélnek.

A Petőfi Sándor utca a város legszélesebb és egyben legrégebbi utcája. 
Ha hiteles forrásból szeretnénk megtudni, hogy milyen volt itt az élet 
hosszú évtizedekkel ezelőtt, olyasvalakihez kell fordulnunk, aki már 
születése óta itt él. Ruckel Marika néni a Petőfi utca 47-ben született, 
a 38-ban lakik, és régebben dolgozott a 15-ben. Nem kalandornak 
tartja magát, inkább hűséges típusnak. Az ő történetén keresztül kö-
zelebbről is megismerhetjük az egykori Csordanyom hétköznapjait.

A csordanyomi lányok híresek voltak szépségükről. Jobbról balra 
haladva: Marika néni édesanyja, B. Ender Mária, Simon Jolán, 
B. Tóth Eszter és K. Török Eszter

A pinceajtó is több helyen őrzi 
a gépfegyver nyomait, mely 
befelé szakította a nehéz vas-
ajtót

A házon a mai napig láthatók 
a háborús nyomok, például az 
a kátrányfolt, amit a lángszóró 
okozott

A leégetett épület a Petőfi utca 45. szám alatt
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December 1jén ismét ellátoga
tott a Mikulás a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat által 
gondozott gyermekekhez. Az 
izgatott várakozást követően 
munkatársaink egy bábjátékkal 
kedveskedtek a gyermekeknek. 
A bábjáték arról szólt, hogy az 
erdőben összegyűltek a házi és 
az erdei állatok, akik a hideg, 
zord időjárásról és az emberek
ről beszélgettek. Ekkor a Ba
goly elmondta, hogy találko
zott Elmóval, aki mesélt neki a 
Télapóról, aki a gyerekeknek 
minden december elején visz 
ajándékot. Végül a Télapó itt 

van kezdetű dalra megérkezett 
a várva várt vendég, a Mikulás 
(a Mikulás Szabó József pol
gármester úr volt), aki néhány 
kedves és tréfás megjegyzés 
kíséretében átadta a csomago
kat a lelkes kis éneklőknek. 
A  műsort és a csomagosztást 
követően egy kis süteménnyel, 
gyümölccsel, üdítővel kedves
kedtünk minden jelenlévőnek.

December 17én karácsonyi 
ünnepséget szerveztünk. Ez a 
rendezvény is már hagyo
mánnyá vált nálunk. 2008 óta 
minden évben meghívjuk azo
kat az idős, rászoruló, egye

dülálló ügyfeleinket, akiknek 
más módon nincs lehetőségük 
megünnepelni a karácsonyt. 
A  vendéglátás (sütemény, 
üdítő) mellett mindig egy kis 
műsor és ajándékcsomag várja 
őket. Ebben az évben a Napra
forgó Óvoda Pillangó csoport
jának nagycsoportos óvodásai 
léptek fel nálunk. Nagyon 
megható volt (és sokak szemé
be könnyet is csalt), ahogy a 
kicsik csillogó szemmel mond
ták a verseket, énekeltek. Kö
szönjük az óvodavezetőnek, 
Jámborné Miskolczi Évának és 
a felkészítő pedagógusnak, 

Nagyné Szepesi Magdolnának 
a szép műsort. 

Szeretnénk megköszönni 
támogatóinknak, hogy ado
mányaikkal hozzájárultak az 
ünnepséghez. 

Idén karácsonykor a Laki
hegy Rádió felhívására a kör
nyékbeli általános iskolák 
cipősdobozakciókkal járultak 
hozzá ahhoz, hogy sokaknak 
szebb legyen a karácsony.

Kerekes László, 
intézményvezető

SzigetszentmiklósTököl 
Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat

Mikulás és karácsonyi ünnepség 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál
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Január 24én a város több pontján szerveztek jótékonysági ak
ciót. A kőparkban, a Buga udvarban és Lakihegyen, az Adóto
rony téren meleg ételt, ruházatot és tartós élelmiszert osztottak 
a rászorulóknak. A jótékonysági esemény a helyi civilek, civil 
szervezetek, Szigetszentmiklóson működő egyházak és az ön
kormányzat segítségével valósult meg – mondta el a helyi mé
diának Gurbán Péter, a Baptista Gyülekezet tagja, az esemény 
egyik szervezője, aki hozzátette, az étel és adományosztást a 
jövőben rendszeresíteni szeretnék a városban.

Segítség a rászorulóknak
– Étel- és adományosztás volt Szigetszentmiklóson –
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Január 4én klasszikussá vált 
operettbetétek, csodálatos mu
sicaldallamok és kiváló művé
szek kápráztatták el a sziget
szentmiklósi közönséget a Vá
rosi Sportcsarnokban. A gála
koncerten a Sziget Színház 
tagjain kívül az Operettszín
ház művészei: Oszvald Marika 
és Csere László is felléptek. 
A  zenét a Váci Szimfonikus 
Zenekar szolgáltatta.

Gálakoncerttel indult az új év
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A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük 
a Városi Könyvtár és Közösségi Házban

Székely Miklós Városi Kórus

Dr. Vántsa Botond alpolgár-
mester ünnepi köszöntője

Szigetszentmiklós Város Ön-
kormányzata 2015-ben Városi 
Testnevelési és Sport Díjban 
részesítette Nagy Mihály bir-
kózót, a Sziget SC versenyzőjét

Szigetszentmiklós Város Ön-
kormányzata 2014-ben Városi 
Közművelődési Díjban részesí-
tette Kissimonné Jeles Jolánt, 
a József Attila Általános Isko-
la szabadidő-szervezőjét

Ünnepi beszédet 
mondott 
Doncsev András, 
a Nemzeti 
Kulturális Alap 
(NKA) alelnöke

Az NKA Cseh Tamás Programjának díjazott zenekara, a Marga-
ret Island

A Vodku Fiai nevű együttes Cseh Tamás-estje
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Február 7. (szombat), 15.00 és 17.00
Farsangi Családi Délután
15 és 17 órától Kolompos Színház: 
Furulyás Palkó. Megy a gőzös, megy 
a gőzös... – a Kolompos-mesevonat 
tovább zakatol. Elbúcsúztatjuk a te-
let, köszöntjük a tavaszt naphívoga-
tó, esőcsalogató dalocskákkal és 
szerelmes énekekkel. Az előadásokat 
rövid táncház követi. 16 és 18 órától 
az előadások után farsangi kézmű-
ves foglalkozások a Bodza Öko-
műhely játszóház vezetőivel! Jegyár: 
900 Ft (3 éves kortól). Jegyek elővé-
telben vásárolhatók az információs 
szolgálatnál. Helyszín: Városi Könyv-
tár és Közösségi Ház színházterem 
és aula

Február 14. (szombat), 19.00
Miklósi Bál
A bál fővédnöke: Szabó József pol-
gármester. A báli zenét az ATLANTIS 
Együttes szolgáltatja. Házigazda: dr. 
Szilvay Balázs, a Lakihegy Rádió ügy-
vezető igazgatója. A báli menüt az 
Aranyfakanál vendéglő konyhafőnö-
ke, Hárosi Mihály készíti. A bálra 
előzetesen minden jegy elkelt! 
Helyszín: Városi Sportcsarnok

Február 18. (szerda), 17.00 
Jobb agyféltekés rajztanfolyam 
gyerekeknek. (6–18 éves korig)
A Betty Edwards módszerével okta-
tott rajzórákon a gyerekek megtanul-
ják a látott valóság tökéletes leképe-
zését. Ez a módszer a gyerekek önbi-
zalmát is növeli, és a tanulás más 
területén is pozitív változást hozhat.
A tanfolyam ideje: szerdánként 
17.00–19.00. Tanfolyamvezető: Nóg-
rádi Györgyi. Időtartam: 13 hét. 
Jelentkezni a 06-30/944-3460-as 
telefonszámon lehet! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház 

Február 19. (csütörtök), 18.00
Életmódváltó Klub
„Népgyógyászat egy gyógynövény-
gyógyász szemével.” Előadó: Németh 
Imréné Éva fitoterapeuta, terapeuta, 
szaklektor. Jegyár: 700 Ft/felnőtt; 400 

Ft/diák, nyugdíjas. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház 

Február 20. (péntek), 19.30 
Nemcsak Jazz Klub
Fellép: Special Providence. A zenekar 
2004-es alakulása óta saját, műfaji 
korlátoktól mentes, dallamos és ener-
gikus, egyedi zenéjének köszönhetően 
napjainkra a modern prog resszív jazz/
rock egyik leg meg határozóbb együtte-
se lett. Az együttes tagjai: Kaltenecker 
Zsolt – billentyű, Kertész Márton – gi-
tár, Fe hérvári Attila – basszusgitár, 
Markó Adam – dob. Jegyár: 1800 Ft. 
Jegyek elővételben vásárolhatók a 
helyszínen! Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház színházterme

Február 21. (szombat), 15.00 
Zenesziget Farsang
Zenés műsor, jelmezverseny, tombola
Szervező: a Zenesziget Alapítvány. 
Jegyár: 1200 Ft/felnőtt és 600 Ft/
gyerek. Információ: Mics Mariann – 
06-20/558-6951. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház aulája

Február 23. (hétfő), 18.00
Magyar–Finn Baráti Kör rendezvénye
Téma: A Finn Kultúra Napja
A belépés díjtalan! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház 

Február 24. (kedd), 18.00
Sorsfordító Napok. Magyarország 
1944–1956. A kommunista diktatú-
ra és hatása a magyar társadalomra.
A Kommunizmus áldozatainak em-
léknapja alkalmából. Előadó: dr. 
Szakály Sándor történész, egyetemi 
tanár, a Veritas Intézet főigazgatója.
A belépés díjtalan! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház 

Február 26. (csütörtök), 10.00
Elmúlt Korok Muzsikája
Zenei stílusokat és műfajokat bemu-
tató, koncertszerű, 3 részes ismeret-
terjesztő előadás-sorozat iskolások-
nak 4. osztálytól. I. rész – Belmondo 
zenekar: Rendhagyó énekóra. A rock-
ze nekar az egyik legnépszerűbb rádi-

ós slágere, a „Lesz, volt, van” segítsé-
gével mutatja be a diákoknak a köny-
nyűzene történelmét és a stílusok 
fejlődését. Bemutatják hangszereiket, 
a könnyűzene fejlődéstörténetéről 
adnak egy rövid áttekintést, és termé-
szetesen szó kerül majd a különböző 
műfajok legendás, megkerülhetetlen 
előadóiról is. 
További előadások: 
2015. március 26. (csütörtök), 10 óra
Csengő-bongó dallamok – Ringing 
Stars. A Ringing Stars néven ismertté 
vált egylet 2012-ben alakult. Tagjai: 
nyolc ifjú zenész a szigetszentmiklósi 
Batthyány Kázmér Gimnáziumból.
2015. április 16. (csütörtök), 10 óra
Ütősvilág – „Az utcák hangja”
A Sound of Street ütőegyüttes hang-
szereket bemutató interaktív előadása. 
Bérlet ára: 1100 Ft/3 alkalom vagy 450 
Ft/alkalom. Helyszín: Új Általános és 
Zeneiskola Hangversenyterme

Február 26. (csütörtök), 18.00
Az „Asztaltársaság” képzőművésze-
ti csoport kiállításának megnyitója
Helyszín: Városi Galéria. A kiállítást 
megnyitja: P. Szabó Ernő művészet-
történész, művészeti író. 
A tárlat megtekinthető: 2015. április. 
Helyszín: Városi Galéria

Február 27. (péntek), 19.00
A Szigetszentmiklósi Sziget Színház 
bemutatja Cervantes világhírű regé-
nyének musicalváltozatát, Dale Was-
sermann–Albert Marre: La Mancha 
lovagja. Musical két felvonásban. 
Premier előadás! Főbb szerepekben: 
Pintér Tibor, Várfi Sándor, Mohácsi 
Márk. Rendező: Pintér Tibor. Jegyár: 
2500 Ft. Jegyek elővételben vásárol-
hatók Miskovits Katalinnál – 06-
30/422-3851. Helyszín: Új Álta lános 
és Zeneiskola Hangver seny terme

Február 28. (szombat), 20.00
Hallgasd Helyben – élő rockzenei 
klub. Fellépnek: Impromptu
Fatal Error. Belépő: 700 Ft
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház, aula

MÁRCIUSI ELŐZETES!

Március 1. (vasárnap), 18.00
Szigetszentmiklósi Sziget Színház
Barillet–Grédy: A kaktusz virága
Zenés játék két felvonásban. Főbb 
szerepekben: Janza Kata, Szabó 
Dorottya, Bródy Norbert, Pintér Tibor, 
Bencze Sándor. Jegyár. 2000 Ft. Jegyek 
elővételben vásárolhatók Miskovits 
Katalinnál, 06-30/422-3851. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház, aula

Március 4. (szerda), 18.00
Irodalmi est
S. Becz Pál munkássága versben és 
prózában. Az est keretében felavatás-
ra kerül az író munkássága előtt 
tisztelgő emléktábla. Előadó: Gy. 
Szabó András előadóművész. A belé-
pés díjtalan! Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház 

Március 6. (péntek), 19.30
Nemcsak Jazz Klub Plusz
Enyedi Sugárka Jazz Tett lemezbemu-
tató. Az élő koncert repertoárján a 
lemez anyaga mellett vérpezsdítő la-
tin-amerikai mainstream és kortárs 
pop-jazz szerzemények és feldolgo-
zások szerepelnek. A zenekar tagjai: 
Enyedi Sugárka – ének, dalszerzés, 
Csicsák György Balázs – gitár, száj-
harmonika, Fonay Tibor – nagybőgő, 
basszusgitár, Horváth Dániel – dob, 
ütőhangszerek. Jegyár: 1800 Ft/fel-
nőtt, 1200 Ft/nyugdíjas, diák. Jegy- és 
asztalfoglalás ajánlott a helyszínen! 
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház színházterme

Március 7. (szombat), 17.00  
A Német Nemzetiségi Klub nőnapi 
rendezvénye. A belépés díjtalan!
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház színházterme

Március 14. (szombat), 9.00–13.00
Tavaszi Babaruha Börze. Asztal foglalás 
február 9-től a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház információs szolgálatá-
nál. A belépés díjtalan! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház 

2015. februári 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
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Február 28-án tartja szigetszentmiklósi lemezbe-
mutató koncertjét a Roxiget 2014-es győztese, a 
Fatal Error. A fiatal srácok az NKA Cseh Tamás 
Programjának köszönhetően rögzítették „Bérlet az 
életre” című debütáló albumukat, amelyről sze-
melvényeket már szeptemberben is hallhattak a 
koncertre látogatók. A zenekar országos szinten 
egyre nagyobb népszerűségnek örvend: nemcsak a 
legnagyobb fesztiválokon és nevesebb zenekarok 
vendégeiként fordultak meg, de már több rádió és 
televízió is bemutatta a készülő lemez korábbi 
anyagait. A koncertet megelőzően egy hónappal 
lát napvilágot „Nincs több kérdés” címmel a csa-
pat legújabb dala, amit a Fatal Error YouTube- és 
Facebook-csatornáján lehet meghallgatni.

Az eseményt, aminek a Sárgaház ad otthont, 
a helyi Impromptu zenekar csatlakozása teszi 
egész estés programmá.

A Szigetszentmiklósi Önkormányzat idén is biztosította a lakosság, va-
lamint az óvodai és iskolai csoportok részére a 30 x 15 m alapterületű 
jégpálya használatát a Kéktó Szabadidőparkban. Az Aries Nonprofit 
Kft.-vel kötött megállapodás szerint a vállalkozó február 28-ig folya-
matosan üzemelteti a jégpályát az alábbi feltételekkel:

A JÉGPÁLYA NYITVATARTÁSI IDEJE:

Hétfőtől péntekig: 8.00–13.00-ig – kizárólag szervezett iskolai, óvodai csoportok 
részére díjmentesen. 13.30–20.00-ig – közönségkorcsolyázás, díjköteles

Szombaton, vasárnap: 10.00–20.00-ig – közönségkorcsolyázás, díjköteles

A jégpálya mellett ruhatár, korcsolyakölcsönző és -élező működik.

Belépőjegyek ára és kölcsönzési díjak
 Felnőtt: 600 Ft/alkalom
 Gyermek (18 éves korig):  500 Ft/alkalom
 Korcsolya bérleti díja: 600 Ft/óra
 Korcsolya bérleti díja oktatáskor: 200 Ft/óra
 Korcsolyaélezés:  800 Ft/óra

Kellemes korcsolyázást, jó szórakozást kívánunk minden kedves érdeklődőnek!

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

A X. Roxiget győztesének lemezbemutatója 
Szigetszentmiklóson

FEBRUÁR 28. (szombat), 20.00
Városi Könyvtár és Közösségi Ház Hallgasd Helyben Élő rockzenei klub  •  Impromptu .

FATAL ERROR „Bérlet az életre” lemezbemutató  • Belépő: 700 Ft
További információk: www.sargahaz.com 

Még működik az ideiglenes jégpálya a Kéktó Szabadidőparkban
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Az SZTK Riders életében a 2014-es szezon 
egyértelműen a sikerekről szólt. A befektetett 
munka, a kitartás meghozta a várt eredménye-
ket, sőt egyes versenyeken, megmérettetése-
ken messze túl is szárnyalta az elvárásokat.

A szezont Tihanyban kezdte a csapat egy 86 
km-es mezőnyversenyen. Innen már beindult a 
pörgés, szinte minden hétvége versenyre, túrá-
ra, edzésre hívta a kerékpárosokat. Az ország 
számos pontján tekertek a zöld-fehér-feketébe 
öltözött bringásaink, hogy hírét vigyék a szi-
getszentmiklósi egyesületnek. Néhány verseny 
kiemelten fontos szerepet kapott a csapat éle-
tében, nemcsak az elért sikerek miatt, hanem a 
különleges körülmények vagy a csapat- és 
egyéni teljesítmények kapcsán is.

Csak hogy néhány példát említsünk a sok-
sok szép emlékünk közül: ilyen volt az ítélet-
időben (15 fok, végig szakadó eső) megrende-
zett Tour de Tisza-tó, ahol a női kategóriában 
megszerzett ezüstérem (Solcz-Ujvári Magdol-
na) mellett a csapat összetartásból is jelesre 
vizsgázott; vagy a Hungaroringen megrende-
zett 24 órás verseny (Tour de Ring), ahonnan a 
férfi csapatunk ezüstéremmel térhetett haza.

Szintén jól teljesítettünk a Kiskunlacházán 
megrendezett 12 órás versenyen, ahol a női 
váltónk aranyérmet, férfi csapatunk pedig egy 
nagyon szép negyedik helyet ért el. De nemcsak 
az egyes versenyeket érdemes kiemelni, hanem 
egy versenysorozatot is: az év közben folyama-
tosan tartó Amatőr Összetett Bajnokságon 4. 
helyet szereztünk (Ábrahám István) több más 
szép eredmény mellett.

A cél jövőre: még több esemény, még jobb 
eredmények és természetesen még több kilo-
méter! 

Céljaink megvalósításához köszönjük a tá-
mogatást Szigetszentmiklós Önkormányzatá-
nak, a Szigetszentmiklósi TK-nak és szponzora-
inknak. 

Ha szeretne minket jobban megismerni, lá-
togasson el a www.sztk-riders.hu-ra vagy ke-
ressen bennünket a Facebookon! Hajrá, SZTK 
Riders!

SZÁMOKBAN A 2014-ES ÉV:
1 aranyérem
2 egyesületi felkészülési verseny
2 bronzérem
5 ezüstérem
21 legjobb 10-es helyezés
26 verseny
Végtelen számú élmény és kilométer

Hegyi Emil Péter
SZTK Riders csapatmenedzser

Kerékpáros évértékelő
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Okinawából hazatérve a tanítvá-
nyaimmal megbeszélve meghív-
tuk Kuba senseit hazánkba egy 
szeminárium megtartására. Kuba 
Hanshi még soha nem járt Euró-
pában, Indián és Dél-Afrikán kívül 
egyszer volt még az USA-ban. 
Három évvel ezelőtt a tanítványai 
tanácsára és a versenyeken látott 
negatív tapasztalatai alapján 
döntött úgy, hogy szakít a régi 
okinawai hagyományokkal és nyit 
más országok felé is, elkezdi taní-
tani a külföldieknek is a tradicio-
nális okinawai technikákat, hogy 
fennmaradjanak a jövő generá-
ciói számára. 

Kuba Hanshi elmondása sze-
rint most jött el az idő számára, 
hogy az arra érdemes külföldi 
karatékákat is tanítsa. A meghí-
vásunkat Kuba Hanshi elfogadta 
és november 21–27. között egy 
nagy sikerű szemináriumot tar-
tott Budapesten és Szigetszent-
miklóson. Még soha nem járt 
 Európában, ezért kissé izgultunk, 
hogy egy idős okinawai mester 
hogyan és miként fog minket ta-
nítani, hogyan érzi majd magát 
egy teljesen más kultúrában és 
közegben. Nagy segítséget nyúj-
tott Nana Shimizu 3. danos 
sensei, aki itt él Magyarországon, 

és a szervezetünk egyik kiemelke-
dő instruktora. A szemináriumo-
kon és a szabadidőben Nana 
sensei fordított, közvetített, és 
így sokkal könnyebben, jobban 
megértettük Kuba Hanshit, vala-
mint a technikai összefüggéseket. 
A szemináriumon más stílusbe-
liek is részt vettek, mint például 
Hollósi Anna Shito-Ryus sensei, 
aki szintén segített a nyelvi kü-
lönbségek áthidalásában, a fordí-
tásban. 

A szemináriumra a következő 
országokból érkeztek Goju-Ryu 
karatékák: Szlovákia, Ukrajna, Né-
metország, Csehország, USA, Dél-
Afrika és Magyarország. A szemi-
náriumot meglátogatta Popper 
György úr, a Magyar Karate Szak-
szövetség tiszteletbeli elnöke is. 
A  szemináriumon részt vett Im-
tiaz Abdulla Shihan is, aki Ma-
gyarország tiszteletbeli konzulja 
Dél-Afrikában – ő Kuba Hanshi 
első tengeren túli tanítványa. 

A szemináriumon sok értékes 
tapasztalatot szereztünk, és bepil-
lantást nyerhettünk az okinawai 
Goju-Ryu mélységeibe. Kuba 
Hanshi a civil életben akupunktú-
rás orvos, így a kyusho mestere is. 
A kyusho technikái a karate tech-
nikáiban jelen vannak, így egy 

roppant hatékony rendszert képvi-
sel. A kumite technikáit a folya-
matosság és a hatékonyság jel-
lemzi. 

Hanshi egy nagyon tanulságos, 
hasznos és sok új ismeretet nyújtó 
nagyszerű szemináriumot tartott. 
Nagy eredménynek és megtisztel-

tetésnek érezzük, hogy Kuba 
Hanshi elfogadott minket tanítvá-
nyának. 

Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani az önkormányzatnak és 
mindenkinek, aki hozzájárult eh
hez a sikeres szemináriumhoz!

Harsányi László

Nemzetközi karateszeminárium
Budapesten és Szigetszentmiklóson
Tavaly júniusban Okinawán részt vettem egy intenzív továbbképzé-
sen. Az edzéseket Hanshi Kuba Yoshio 10. danos mester tartotta a 
dojójában. Már ekkor megfogalmazódott bennem, hogy jó lenne őt 
látniuk a tanítványaimnak is. 
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A Városi 
Sportcsarnok 
februári programjai

Február 7–8. 
 (szombat–vasárnap)

TáncSport Magyar Bajnokságok
www.tancsportmb.com és 
www.hungariandanceopen.
com
 
Február 14. (szombat)

18.00 Szigetszentmiklósi Vá-
rosi Bál
 
Február 15. (vasárnap)

11.00 U23 Szabadfogású Bir-
kózó Országos Bajnokság
 
Február 20–21. 
 (szombat–vasárnap)

TáncSport 
Magyar Bajnokságok
www.tancsportmb.com és
www.hungariandanceopen.
com
 
Február 28. (szombat)

18.00 Bíró Lajos Általános Is-
kola, szülői bál

 
Rendezvényeinkről 

az szszmsportcsarnok.hu 
weboldalon további 

információk találhatók!

B I R KÓ Z Ó H Í R E K

A Sziget SC Birkózó Szakosztálya a 
hagyományokhoz híven bogácsi 
alapozó edzőtáborral kezdte meg 
az évet.

Első versenyünk január 11-én a 
nemzetközi kötöttfogású Érd Kupa 
volt, ahol számos kiváló ered-
ményt értünk el: Figet Levente 1. 
hely, Mózes Ádám 3. hely, Balogh 
Attila 2. hely, Patyi Máté 3. hely, 
Zsivnovszky Gergő 3. hely, Rusz 
Gergely 3. hely, Nagy Barnabás 2. 
hely, Patyi Péter 3. hely és Vigh 
Péter 2. hely.

Idén csatlakoztunk a Sumo szö-
vetséghez is. Első versenyünkön, 
január 10-én Érden 2 versenyzővel 
szerepeltünk. Jónás Péter felnőtt 
kategóriában a 2., Gergely László 
U21-es és felnőtt kategóriában a 
3. helyen végzett.

Tomin Márton 
szakosztályvezető
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SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HIVATALOS LAPJA

Felelős kiadó: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Dr. Szilvay Balázs
Tel.: 06-20/515-0582, 06-70/453-4528
E-mail: kisvaros2310@gmail.com
Lapzárta: minden hónap 20. napja
Várható megjelenés: következő hónap 10. napjáig
Hirdetés megrendelése: kisvaros@szigetszentmiklos.hu
Design és DTP: ©EMU Stúdió
Nyomda: EX-KOP Nyomda, Szigetszentmiklós
ISSN: 1418-1428

IMPRESSZUM

A Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézetben december közepétől 
gyermek-ortopédszakrendelés indult. Dr. Szisz János várja a csecsemőket, 
gyermekeket, fiatalokat, de természetesen felnőttek, idősek is jelentkez-
hetnek szűrésre, vizsgálatokra.  

SZAKRENDELÉS: páros naptári héten, pénteken: 16.00–18.00
A betegvizsgálat előjegyzés alapján történik, időpontot a 06-24/406-010-
es telefonon vagy a szakrendelő e-mail címén lehet kérni rendelési időben. 
A rendelés helyszíne: Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet, 2310 
Szigetszentmiklós, Viola u. 1., Gyártelep. Web: ortomed.hu

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR
Február 9.–február 15. SZENT MIKLÓS GYÓGYSZERTÁR
 Radnóti utca 4. Tel.: 06-24/365-700

Február 16.–február 22. REGINA GYÓGYSZERTÁR
 Tököli út 99. Tel.: 06-24/540-915

Február 23.–március 1. KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR
 Bajcsy-Zsilinszky u. II. Üzletsor, 
 Tel.: 06-24/368-461

Március 2.–március 8.   ELIXÍR GYÓGYSZERTÁR
 Ősz utca 15. Tel.: 06-24/444-228

Március 9.–március 15.  MELISSA GYÓGYSZERTÁR
 Petőfi utca 12. Tel.: 06-24/517-040

Március 16.–március 22. SZENT MIKLÓS GYÓGYSZERTÁR
 Radnóti utca 4. Tel.: 06-24/365-700

2014. DECEMBER HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Gazsó Hajnalka Krisztina–Fazekas Krisztián
Pintér Katalin Ida–Papp Zoltán
Kinter Mónika–Bartha László
Holl Bernadett–Haulik Tamás 

2014. DECEMBER HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Török Piroska (1955), Treiber István (1950)

Gyermek-ortopédszakrendelés indult 
Szigetszentmiklóson

Ügyeleti nyitva tartás a normál nyitvatartási időn túl
Hétköznap: 18.00–22.00
Szombaton: 12.00–18.00
Vasárnap: 08.00–12.00




