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Rendeletalkotás
A képviselő-testület megalkotta az 
önkormányzat 2015. évi költség-
vetéséről és végrehajtásának sza-
bályairól szóló 3/2015. (II. 26.) ön-
kormányzati rendeletét, 8 444 791 
E Ft bevételi és 10 298 597 E Ft 
kiadási főösszeggel.

A 4/2015. (II. 26.) önkormány-
zati rendelettel módosult az ön-
kormányzat 2014. évi költségveté-
séről és végrehajtásának sza bá-
lyai ról szóló 3/2014. (II. 27.) ön-
kormányzati rendelet.

Központi jogszabályváltozás 
indokolta az új szociális rendelet 
megalkotását. A felnőttkorúakra 
vonatkozó szociális gondoskodás-
ról szóló 5/2015. (II. 26.) önkor-
mányzati rendelet 2015. március 
1-jén lépett hatályba. Egyes ellá-
tások a járási hivatalhoz kerültek, 
míg új támogatási formaként je-
lent meg a települési támogatás.

A szelektív hulladékgyűjtésre 
vonatkozóan módosult a telepü-
lés tisztaságáról és a közszolgál-
tatás szabályairól szóló önkor-
mányzati rendelet. A módosító 
6/2015. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet 2015. február 27-én lé-
pett hatályba.

Beruházások
A Közbeszerzési Bizottság a belte-
rületi út- és járdafelújítási munkák 
2015/2016. évre vonatkozó közbe-
szerzési eljárásának lefolytatására 
kapott felkérést. A munkálatokra 
évenként bruttó 97,79 millió Ft 
fedezet áll rendelkezésre.

Kiegészítő közbeszerzési eljárás 
indul a Vak Bottyán utca ivóvíz- és 
szennyvízhálózatának tervezésére, 
valamint kiépítésére. A képviselő-
testület – a műszaki ellenőrzési 
feladatokkal együttesen – mintegy 
négymillió forintos többletfedeze-
tet biztosított e célra.

A közvilágítás energiatakarékos 
átalakítására vonatkozó KEOP pro-
jekt tanulmányának elkészítése ér-
dekében további 8,7 M Ft fedezet 
biztosításáról született döntés. 

Módosult a társasházak, lakás-
szövetkezetek felújítását célzó 

Otthon Melege Programhoz szük-
séges korábbi pályázati önerő tá-
mogatási döntés.

Az Ádám Jenő sétányon lévő 
önkormányzati üdülő felújítására 
mintegy 6,5 M Ft-os fedezetet 
biztosított a testület.

Közterületek elnevezése
A 6355/3 hrsz.-ú közterületi in-
gatlant a képviselő-testület 
„Moha köznek” nevezte el. Emel-
lett tárgyalt a jelenleg Úttörő köz 
elnevezésű közterület átnevezésé-
ről is, azonban végleges döntés e 
tárgyban nem született.

Kulturális, köznevelési ügyek
A testület támogatta a muzeális 
intézmény létrehozására vonatko-
zó javaslatot a volt Csepel Autó-
gyár területén, melynek létrehozá-
sára kétmillió forintot biztosított.

A Zsigmond Király Főiskola által 
szervezett Szigetszentmiklósi Sze-
nior Akadémia elindításáról szüle-
tett támogató döntés, melynek ke-
retében az ötven éven felüliek szá-
mára 7 előadásos kurzus indul az 
élethosszig tartó tanulás jegyében.

Önkormányzati gazdasági 
társaságokkal kapcsolatos 
döntések
Az önkormányzat kizárólagos tu-
lajdonában lévő Szigeti Vízművek 
Kft. nonprofit gazdasági társaság-
ként működik a továbbiakban, a 
társaság új rövidített elnevezése: 
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.

Egyéb döntések
A képviselő-testület döntött arról, 
hogy 2015. április 29-én 17 órai 

kezdettel közmeghallgatást tart, 
melynek napirendjei között szere-
pelnek a Bucka városrészt érintő 
projektekről szóló tájékoztatók.

Módosult a Magyar Zarándok-
út Önkormányzati Társulás társu-
lási megállapodása. 

A képviselő-testület a Duna-
Vértes Hulladékgazdálkodási Tár-
sulás Bíráló Bizottságába önkor-
mányzati képviselőket delegált.

Fedezetet biztosított az önkor-
mányzat tulajdonában lévő közin-
tézmények gázhálózata és mérő-
órái szabványosításának elvégzé-
sére.

Meghatározta a Napraforgó 
Óvoda Szivárvány tagóvodájának 
bérbe vett térmértékeit.

Határozott a Szigetszentmikló-
si Polgármesteri Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzatának mó-

dosításáról, és módosította a hiva-
tal alapító okiratát.

Döntés született abban, hogy 
az önkormányzat tovább bérli a 
Szigetszentmiklós-Gyártelep, ÁTI-
Sziget Ipari Park 1/A épületét, s azt 
továbbra is ingyenesen adja albér-
letbe a Szigetszentmiklósi Járási 
Hivatal elhelyezéséhez. 

Megállapította az önkormány-
zatnak a Stabilitási törvény szerin-
ti adósságot keletkeztető ügyletei-
ből eredő fizetési kötelezettségei-
nek 2015–2018. évi összegeit.

További döntések születtek ön-
kormányzati bérlakás felújítása és 
bérlakásba befogadás tárgyában, 
közbeszerzési tanácsadó kiválasz-
tásában, továbbá a Bauhaus által 
adományozott utánfutó Polgárőr 
Egyesület részére történő haszná-
latba adásáról. Támogatta a képvi-
selő-testület a Humanitas ’91 
Közalapítványt, elfogadta az ön-
kormányzat belső ellenőrzési je-
lentését, döntött a polgármester 
szabadságáról, a Városi Közbiz-
tonsági Díj adományozásáról, va-
lamint a Gyermekünk Álmaiért 
Alapítvánnyal való együttműkö-
désről és szociális kérelmekről. 

A képviselő-testület döntései a 
www.szigetszentmiklos.hu oldalon 
keresztül az EDtR-ből letölthetők.

TÁJÉKOZTATÓ
a képviselő-testület 2015. február 25-i üléséről

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete

2015. április 29-én (szerdán)
17 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melyre a város lakosságát tisztelettel meghívom.

Helyszín: Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 
földszinti tanácskozóterem

Napirend:
1.  Tájékoztató a Bucka városrész szennyvízcsatornázása és a 

szennyvíztisztító telep bővítése projektről
2. Tájékoztató a Bucka-tó kármentesítése projektről
3. Egyebek

Szabó József polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS
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A pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások rendszere a 
2015. évben jelentős mérték-
ben átalakul. Az állam és az 
önkormányzat segélyezéssel 
kapcsolatos feladatai élesen 
elválasztásra kerülnek. Módo-
sul a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (továb-
biakban: Sztv.) alapján kötele-
zően biztosítandó ellátások 
köre. 

Az Sztv. 2015. március 
1-jétől hatályos módosítása 
során az aktív korúak ellátása 
a Járási Hivatal hatáskörébe 
kerül.

Az Sztv. alapján az önkor-
mányzati segély megszűnik, a 
képviselő-testület a létfenn-
tartást veszélyeztető rendkí-
vüli élethelyzetbe került, vala-
mint az időszakosan vagy tar-
tósan létfenntartási gonddal 
küzdő személyek részére rend-
kívüli települési támogatást 
köteles nyújtani. 

Az alábbi ellátások 2015. 
március 1-jétől megszűnnek: 

  normatív lakásfenntartási 
támogatás, 

  méltányossági ápolási díj, 
  méltányossági közgyógy-

ellátás, 
  adósságkezelési szolgálta-

tás. 
Ezen ellátások helyébe lépő 
települési támogatásokat a 
Szigetszentmiklós Város Ön-

kormányzata Képviselő-testü-
lete által megalkotott 5/2015. 
(II. 26.) önkormányzati rende-
let szabályozza, mely 2015. 
március 1-jén lépett hatályba. 

Települési támogatás 
keretében nyújtott ellátások:

  a lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások vise-
léséhez (a korábbi lakás-
fenntartási támogatás he-
lyébe lép),

  a 18. életévét betöltött 
tartósan beteg hozzátar-
tozójának az ápolását, 
gondozását végző sze-
mély részére (a korábbi 
méltányossági ápolási díj 
helyébe lép), 

  a gyógyszerkiadások vise-
léséhez (a korábbi méltá-
nyossági közgyógyellátás 
helyébe lép),

  a lakhatási kiadásokhoz 
kapcsolódó hátralékot fel-
halmozó személyek részé-
re (a korábbi adósság-
csökkentési támogatás 
helyébe lép).

A Polgármesteri Hivatal 
Népjóléti Osztályának ügyinté-
zői készséggel állnak a T. Ügy-
felek rendelkezésére ügyfélfo-
gadási időben személyesen, 
e-mailben vagy telefonon a 
következő számokon 06-24/ 
505-580; 06-24/505-567; 06-
24/505-564; 06-24/505-571.

Szabó József
polgármester

Tisztelt Érintettek! 
Tisztelt Érdeklődők!

Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata, a Magyar 
Nemzeti Bank és a Széche-
nyi Hitelszövetség együtt-
működésével lakossági fó-
rumra kerül sor Szigetszent-
miklóson.

A jelenlegi sokféle jog-
szabályi változás kapcsán 
több családnak vannak, le-
hetnek gondjaik, kérdéseik 
a devizahitelekkel, lakás-, 
autó- és személyi kölcsö-
nökkel kapcsolatban. 

A szerződések megköté-
sekor mindenki jó üzletnek 
tartotta a devizában történő 
hitelszerződés megkötését. 
Ekkor úgy tűnt, hogy a fel-
tételek igen kedvezőek, és 
lehetőséget adott a csalá-
doknak, hogy többféle célt 
időben gyorsabban megva-
lósítsanak ennek segítségé-
vel, amit még a reklámok is 
erősítettek. Arra azonban, 
ahová elérkeztünk, szinte 
senki sem számított.

Még mindig több százezer 
családot érint a devizahitele-
zéssel kapcsolatos prob léma. 
Számtalan esetben emberi 
kapcsolatok men  nek/mentek 

tönkre, vagy éppen a sok 
stressz miatt az egészségünk 
látta ennek kárát. 

A jelenlegi jogszabályi 
változásokról a média té-
nyeket közöl, mi megpróbá-
lunk emberközpontú isme-
reteket adni.

Annak a lehetőségét biz-
tosítjuk önök számára, hogy 
ismerjék meg jogaikat, kö-
telezettségüket, mozgáste-
rüket a mai törvényi szabá-
lyozással kapcsolatban. 
Megoldási módszereket, le-
hetőségeket mutatunk be, 
nem okokat, okozatokat, ál-
dozatokat, bűnösöket! 

Kiemelt célunk a pénzügyi 
tudatosság növelése, illetve 
a pénzügyi kultúra kialakí-
tásában történő hatékony 
részvétel.

Közeleg a banki elszámolási 
határidő, amely minden de-
vizakölcsönre vonatkozik 
(2015. 03. 01.–04. 30.)!

Az önkormányzat és az MNB 
támogatásával a Széchenyi 
Hitelszövetség ezúton tiszte-
lettel meghívja önt és kedves 
hozzátartozóit az alábbi idő-
pontban megtartott ankétra. 

Tájékoztató a szociális 
ellátások változásáról Lakossági fórum

„A devizahitelek és ÖN”

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 devizahitelek és ÖN” egy olyan fórum, ahol lehetőséget 
kap, hogy kérdéseire választ kapjon!

Időpont: 2015. április 14., 18 óra

Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
- Szigetszentmiklós, Tököli út 19.

PROGRAM:
18.00–18.45 A devizahitelekkel kapcsolatos törvényi háttér 
ismertetése (megszűnt kölcsönök, problémamentes fizetés, 
késedelem, felmondás, végrehajtás, követelésengedménye-
zés, peres eljárás) 

18.45 Egyéni kérdések feltevése, válasza őszintén, nyíltan!
Kérjük, jöjjenek, tájékozódjanak és kérdezzenek!

Minden érdeklődőt tisztelettel várnak a szervezők!
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Az önkormányzat kiemelt ügyként 
kezeli a szennyvízelvezetés mo-
dernizálását, ezért a lehető leg-
több területen próbál segítséget 
nyújtani az érintett családoknak. 
A házi hálózat megterveztetése és 
kivitelezése szigorú előírásokhoz 
és engedélyekhez kötött többlép-
csős feladat, éppen ezért a 
Szigetszentmiklósi Városfejlesztő 
Kft. az önkor mányzat megbízásá-
ból ebben is szerepet vállal.

A szigetszentmiklósi Bucka vá-
rosrész ingatlantulajdonosai ré-
szére – a „KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0014 Szigetszentmiklós, 
Bucka városrész szennyvízcsator-
názása és a szennyvíztisztító telep 
bővítése” projekt eredményeként 
– megkezdődött a lakossági infor-

mációkérés és tervezés időszaka, 
amely megelőzi a Fővárosi Víz-
művek által előírt kötelező enge-
délyeztetési eljárást.

A Bucka városrész területileg 4 
csoportra került felosztásra, me-
lyek információkérési és tervezési 
időpontjai 2015. március, április, 
június, július hónapokra vannak 
kijelölve. 

A felosztás területi térképe és 
lista szerinti lebontása a www.
buckacsatorna.hu weboldalon, il-
letve az ügyfélszolgálaton is meg-
található.

Kérjük önöket, hogy a területi-
leg meghatározott időpontban 
keressék fel a Szigeti Vízművek 
irodájában kialakított ügyfélszol-
gálatunkat! A meghatározott idő-
pontban lévő információkérés, 
tervezés és engedélyeztetés elen-
gedhetetlen pontja az időben tör-
ténő kivitelezésnek és a talajter-
helési díj kiszabására meghatáro-

zott időpontig történő üzembe 
helyezésnek! A meghatározott 
ütemben történő információké-
rést, tervezést és engedélyeztetést 
támogatva – kizárólag a kijelölt 
időszakban – Sziget szentmiklós 
Város Önkor mányzata biztosítja a 
lakosok részére – közvetlenül a 
Fővárosi Vízművek felé – az eljá-
ráshoz szükséges tulajdoni lapot 
és térképkivonatot. Továbbá aján-
lást tett tervezők és kivitelezők 
elérhetőségeire is.

Ezen információk, illetve az 
ügymenetekkel kapcsolatos for-
manyomtatványok, eljárásrendek 
megtalálhatóak a www.buckacsa-
torna.hu weboldalon, vagy szemé-
lyes információ kérhető a lakossá-
gi ügyfélszolgálaton a Szigeti 
Vízművek irodájának kijelölt helyi-
ségében (2310 Szigetszentmiklós, 
Gyári út 21.).

Kérjük Szigetszentmiklós Buc ka 
városrészének lakóit, hogy segítve 

a hatékony és gyors ügyintézést, a 
határidőre történő üzembe helye-
zést, fáradjanak be az ügyfélszol-
gálatra és igényeljék meg a lakos-
sági bekötésekhez szükséges enge-
délyeztetést!

Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata

A tavasz eljövetelével gyako-
ribbá válnak a szabadtéri 
tűzégetések, azonban felhív-
juk a Tisztelt Lakosság figyel-
mét arra, hogy 2015. március 
5-én lépett hatályba az Or-
szágos Tűzvédelmi Szabály-
zat módosítása, amelynek 
értelmében megváltoznak a 
szabadtéri tűzgyújtás szabá-
lyai is.

Ennek értelmében tilos a 
lábon álló növényzet, tarló, 
növénytermesztéssel össze-
függésben és a belterületi 
ingatlanok használata során 
keletkezett hulladék szabad-
téri égetése.

Szigetszentmiklóson helyi 
rendelet is szabályozza a tűz-
gyújtást. A helyi környezet 
védelméről, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről szóló 
19/2003. (X. 29.) önkor-
mányzati rendelet alapján 
avart és kerti hulladékot csak 

jól kialakított tűzrakó helyen 
és telken szabad égetni úgy, 
hogy az az emberi egészséget 
és a környezetet ne károsítsa, 
és az égetés hősugárzása kárt 
ne okozzon. 

Az égetés minden héten 
pénteken 15 órától 20 óráig 
történhet, amennyiben az 
időjárási viszonyok azt lehe-
tővé teszik. 

Szigetszentmiklós terüle-
tén a belterületi ingatlanok 
használata során keletkezett 
kerti hulladék égetése kizáró-
lag az önkormányzati rende-
let szabályainak betartása 
mellett engedélyezett! 

További információk, va-
lamint a rendelet egységes 
szerkezetben olvasható a 
www.szigetszentmiklos.hu / 
Önkormányzat / Hatályos 
rendelettár menüpont alatt.

Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata

Hatalmas az érdeklődés a lakossági ügyfélszolgálaton 
a Bucka városrész csatornacsatlakozásával kapcsolatban

Tájékoztatjuk önöket, hogy 
március 1-jétől a Bucka Csa-
 torna ügyfélszolgálat helyszí-
 ne megváltozott. Az új iroda 
címe: Szigetszentmiklós, 
Gyá ri út 21. (Szigeti Víz mű-
vek épülete).

Ügyfélfogadás:
  Hétfő: 9.00–12.30 és 

13.00–18.00
  Szerda: 8.00–12.30 és 

13.00–16.00
  Péntek: 8.00-tól 12.00-ig

Telefon: 06-20/926-8962

A Napraforgó 1. Számú Óvodá-
ba március 16-án egy tűzoltó-
autó érkezett a gyerekek legna-
gyobb örömére. Tűzeset szeren-
csére nem történt, csupán a víz 
világnapjára készülve vonult ki 
a Szigetszentmiklósi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság. 

Az egyhetes programsoro-
zat kezdőnapján a gyerekeknek 
nem mindennapi délelőttben 
volt részük. Kiváló lehetőség 
nyílt arra, hogy megismerked-
jenek a tűzoltók munkájával, a 
felszerelésekkel és a ténnyel, 

hogy a vizet akár életmentésre 
is lehet használni. 

A hét folyamán a pedagó-
gusok különböző irányokból 
(Duna-parti séta, víztisztítás 
aktív szénnel, vízi járművek 
hajtogatása, vízre bocsátása) 
közelítették meg a víz jelentő-
ségének, fontosságának be-
mutatását. Az óvoda pedagó-
giai programjában kiemelt 
szerepe van a környezetvéde-
lemnek és a természet ünne-
peinek, így a március 22-i víz 
világnapjának is.

Tájékoztató a kerti hulladék 
égetésének rendjéről

Kis gyerekek nagy tűzoltóautóval



AMIT NEM SZABAD 
A CSATORNÁBA ERESZTENI
Mivel a szennyvíztisztító telepek 
elsősorban élő mikro or ga niz-
musok segítségével tisztítanak, a 
csatornahálózatba csak lebomló, 
őket nem károsító anyagok jut-
tathatók. Ha a csa tor nahálózatba 
méreg ke rül, elpusztíthatja a tisz-
títást végző szervezeteket, ezáltal 
a befogadó élővíz sérülhet, ráadá-
sul a szennyvíziszapot sem lehet 
hasznosítani a mezőgazdaságban. 

Vannak anyagok, amelyeket  
SZIGORÚAN TILOS a csatornába 
juttatni:
 mérgek,
  gyógyszerek és növényvédő 
szerek,

  nehézfémtartalmú folyadékok,
  tűzveszélyes anyagok, benzin, 
hígító, festék stb.,

  lebomlásuk során mérgekké 
vagy tűzveszélyessé váló anya-
gok.

A szennyvízkezelési rendszer 
hidraulikai, mennyiségi TÚLTER-
HELÉSÉT okozhatja, ezért nem 
kerülhet a csatornába (ki véve 
ahol ún. egyesített rend szerű 
csatornahálózat mű  ködik):
 csapadékvíz  belvíz  talajvíz.

Vannak anyagok, amelyek 
ÜZEM ZAVART okoznak, ezért 
nem szabad őket a csatornahá-
lózatba juttatni:

DARABOS SZENNYEZŐDÉSEK
A csatornahálózat semmiképpen 
sem alkalmas szilárd hulladékok 
„eltüntetésére”. Ezek elzárják a 
víz útját és tönkreteszik a szenny-
vízátemelőkben a szivattyúkat. 
Ilyen anyagok: 
  bármilyen eredetű fa, kő, 
csont, műanyag háztartási 
eszköz, fémkupak, műanyag 
és üvegpalack stb.,

  macskaalom (még ha termé-
szetbarát megjelölést is élvez), 

építési törmelék, homok, ka-
vics,

  vízben nem oldható egészség-
ügyi anyagok (vatta, tampon 
stb.),

  egyéb háztartási hulladékok 
(textil, növény, gyümölcsmag, 
szárnyasok tollazata, szőr stb.).

SZERVES SZENNYEZŐANYAGOK
A szennyvíztisztító telepek a 
normál életvitellel járó szenny-
víz megtisztítására alkalmasak. 
Nem tartozik ebbe a körbe, ezért 
túlterhelést okozó szennyező 
anyagok a következők: 
  állattartásból származó híg 
trágya,

  háztartási ételmaradék, még 
akkor is, ha aprított (konyha-
malac),

 zsírok, olajok,
  háztartási állatfeldolgozásból 
származó hulladék, pl. halfej, 
emlősök belsősége stb.,

 elpusztult kisállatok tetemei, 
  emésztőkből szippantott nagy 
agresszivitású szennyvíz a 
szolgáltató engedélye nélkül.

AMIT OKOZHATUNK, HA 
LEGYINTÜNK A CSATORNA-
HASZNÁLATI ILLEMRE...
A zsírok és olajok a csatornában 
kihűlnek, reakcióba lépnek a 
szennyvíz más összetevőivel, és 
kemény, szappanszerű lera-
kódást okoznak. A csatorna emi-
att előbb leszűkül, majd eldugul. 
Emellett egy biológiai folyamat 
következtében kénessav keletke-
zik, amely megtámadja és tönk-
reteszi a házi és a közcsatorna-
csöveket egyaránt. A rendkívüli 
duguláselhárítás és a csatorna-
javítás költségei törvényszerűen 
a csatornadíj amúgy elkerülhető 
emelését okozzák. 

A csatorna csak akkor tudja a 
szennyvizet továbbítani, ha a 
szennyezőanyagok a vízben fel-
oldódnak, vagy legalábbis elke-
verednek. A víztakarékos eszkö-

zök használata mellett előfor-
dulhat, hogy a szennyvíz – főleg 
családi házas utcákban, ahol 
kevés a fogyasztó – túl sűrű lesz, 
így a kis lejtésű (2‰) csatorná-
kon nem folyik el, ami dugulást 
és kellemetlen szaghatást okoz-
hat.

A házi szennyvízcsatorna akkor 
büdös, ha
  leföldelik az átadási aknát, il-
letve légmentesen lezárják az 
udvari tisztítóaknák nyílásait, 

  nem építik meg vagy üzemen 
kívül helyezik az épület 
szennyvízlefolyó rendszerének 
szellőzőjét,

  nem figyelnek a lefolyók, pad-
lóösszefolyók bűzelzáróira, és 
eltűnik a víz belőlük.

CSATORNABEKÖTÉS. Ha egy 
épület csatornára rákötött he-
lyiségének a padlóvonala a 
szolgáltatási pontnál lévő te-
repszint alatt helyezkedik el, és 
nagy esőzésekkor vagy dugu-
láskor a csatorna megtelik, a 
szennyvíz kiönthet. Kerülni kell 
tehát az ilyen helyiségek csator-
nára kötését, vagy ha ez nem 
lehetséges, a szolgáltató hozzá-
járulásával szennyvízvisszacsa-
pó szelepet kell beépíteni, vagy 
legbiztonságosabb megoldás-
ként házi szennyvízátemelőt 
kell létesíteni. Ennek hiányában 
a károkért a szolgáltató nem 
tehető felelőssé.

ESŐVÍZ, TALAJVÍZ. A szennyvíz-
csatorna-hálózat általában csak 
a szennyvizet képes elvezetni. 
Még akkor sem szabad más ere-
detű vizet bejuttatni, ha úgy 
tűnik, hogy ez a víz simán elfo-
lyik.  A szabálytalan esővíz- és 
talajvíz-bebocsátások miatt túl-
terheljük a szennyvíztisztító te-
lepeket, de gyakran a csatorna-
hálózaton kiöntéseket, lakóin-
gatlanok elöntését okozhatjuk. 

A többletvíz elvezetése ezenkí-
vül jelentős többletköltséggel 
jár, és emiatt a csatornadíj is 
emelkedhet.

HIBAELHÁRÍTÁS 
A SZENNYVÍZCSATORNÁN
A házi szennyvízhálózat és az 
épületek belső szennyvízgyűjtő 
vezetékeinek működéséről és 
fenntartásáról az ingatlan tulaj-
donosának, használójának kell 
gondoskodnia. A közüzemi 
szennyvízhálózat (ide tartozik a 
bekötővezeték is) üzemeltetése 
a szolgáltató feladata. A házi és 
a közüzemi szennyvízhálózatot 
a szolgáltatási pont választja el 
egymástól. A szolgáltatási pont 
a bekötő idom vagy akna elfo-
lyási pontja, ennek híján az in-
gatlan határvonala, zárt sorú 
beépítésnél a falsíktól (a közte-
rület felé) egy méter. Ha a köz-
üzemi csatornahálózat bármely 
pontján vagy berendezéseinél 
rongálást, meghibásodást ész-
lel, azonnal jelezze az üzemel-
tetőnek!

Egy hiányzó aknafedlap pél-
dául életveszélyt jelent!
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Az ember hajlamos azt gondolni, hogy ami eltűnt a lefolyón, amit levitt a víz, attól egyszer s min-
denkorra megszabadult, bármi volt is az. Azt képzeljük, a szennyvíztisztító majd úgyis ártalmatla-
nítani fog minden leeresztett mérget. Ez sajnos nem igaz. A tisztítási technológia csak bizonyos 
határokon belül képes zavartalanul működni, ráadásul sérülékeny is.

CSATORNAHASZNÁLATI ILLEMTAN
Miért fontos?
Egyre szigorúbbak az élővizek-
be mint befogadókba engedett 
tisztított szennyvizet illető kör-
nyezetvédelmi elvárások, ami 
igen pozitív fejlemény a ható-
ságok gondolkodásmódjában. 
E dicséretes változásnak a csa-
tornát igénybe vevő emberek 
szemléletében is be kell követ-
keznie. A csatornahálózat álla-
pota és a tisztítótelep működé-
se erősen függ a csatornába 
engedett szennyvíz tartalmá-
tól. Vannak szennyezőanyagok, 
amelyekkel a szennyvízkezelési 
technológia nehezen tud meg-
birkózni. Néhány ember fele-
lőtlen magatartása miatt az 
egész szolgáltatás ellehetetle-
nülhet, károsítva ezzel a többi 
fogyasztót, és végeredmény-
ben a természetet is. 
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Szigetszentmiklós Város Kép-
viselő-testülete a 344/2012. 
(X. 3.) sz. önkormányzati ha-
tározatában úgy döntött, hogy 
indulni kíván a KMOP-
5.1.1/B-12 kódszámú „Szociá-
lis célú város rehabilitációs té-
májú kiemelt projektjavaslatai-
hoz” című pályázaton. 2012. 
december 21-én a Nemzeti 
Fejlesztési Kormánybizottság 
a pályázatunkat jóváhagyta, a 
„Híd a generációk között – a 
szigetszentmiklósi József Atti-
la lakótelep szociális célú re-
habilitációja” című projektja-
vaslatunkat 1 087 952 200 Ft 
vissza nem térítendő támoga-
tásban részesítette. A projekt 
keretében közparkok felújítá-
sa, útépítés, társasházak és 
intézmények hőszigetelése va-
lósul meg.

A pályázat támogatásának 
feltétele az volt, hogy a mű-
szaki beruházások uniós tá-
mogatása kizárólag akkor le-
hetséges, ha ezekhez kapcso-
lódó közösségi programok, 
rendezvények is megvalósítás-
ra kerülnek. A programok ter-
vezése során figyelemmel kel-
lett lenni a József Attila lakó-
telep hagyományaira, az itt 
élők társadalmi helyzetére, és 
a projektterületen található 
intézmények (iskola, óvoda) 
által nyújtott jellemző szabad-
idős tevékenységekre is. A né-
pességi adatok alapján két ki-
emelt célcsoport igényei ke-
rültek a programok fókuszába, 
így az idősek, nyugdíjasok 
mellett a kisgyermekes csalá-
dok lettek a fő kedvezménye-
zettjei a tevékenységeknek. 

2013 ősze óta több mint 
negyven különféle program 
közel kétszáz alkalommal va-
lósult meg az itt élő közösség, 
a helyi civil szervezetek, vala-
mint a nyugdíjasklubok és a 
Csicsergő Óvoda, József Attila 
Általános Iskola aktív részvé-
telével. 

A projekt Facebook-oldalán 
rendszeresen tájékoztattuk az 
érdeklődőket a programok idő-
pontjáról. Nagyszabású ren-
dezvények és kiscsoportos 
foglalkozások egyaránt megta-
lálhatóak voltak a kínálatban. 
A részvétel minden esetben 
ingyenes volt, a résztvevők 
száma lassan kétezer főhöz 
közelít. A nyugdíjasok számá-
ra szervezett főzőtanfolyam, 
csoportos életvezetési tanács-
adás, valamint internetoktatás 
mellett a kisgyermekes csalá-

dok is szép számban vettek 
részt a családi napokon, ját-
szóházak tematikus program-
jain, valamint a nyári tábo-
rokban. Számos program úgy 
került kialakításra, hogy a vá-
rosi civil szervezetek hagyo-
mányos rendezvényeivel össz-
hangban legyenek. Így színvo-
nalas programot valósított 
meg tavaly például az Ádám 
Jenő Zeneiskola vagy a Csillag 
Születik Énekiskola. A lakóte-
lep hagyományainak őrzését a 
fotókiállítások mellett a Csepel 
Autógyári Nap koronázta meg, 
amely idén újra megrende-
zésre kerül, és május 9-én 
zárja a kulturális rendezvé-
nyek sorát. 

„Az Őszirózsa Nyugdíjas 
Klub tagsága számos rendez-
vényen vett részt az elmúlt 
hónapokban a projekt keretein 
belül. Tagjaink és szimpati-
zánsaink nagyon hasznosan 
töltötték el szabadidejüket a 
programokon” – foglalja össze 
véleményét Ender Júlia, Babi, 
az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
elnöke.

Végéhez közeledik a „Híd a generációk között – a szigetszentmiklósi 
József Attila lakótelep szociális célú város rehabilitációja” című projekt megvalósítása. 
A kivitelezési munkák hátralévő fázisaiban 
a szervizutak, parkok megújulása mellett a közösségi programok is lezárulnak.
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A házhoz menő zöldhulladék 
begyűjtésekor a szállítási ütem-
terv alapján, a rendes szemét-
szállítási napon reggel 7 óráig a 

kuka mellé kell kihelyezni a 
zöldhulladékot, amit ezen a 
napon bármilyen színű zsákban, 
illetve a levágott fanyesedéke-

ket csak 1 méteres darabokban 
kötegelve szállítunk el. Fontos, 
hogy mind a kötegek, mind a 
zsákok kibírják a kézi rakodást.

Továbbá tájékoztatjuk a la-
kosságot, hogy a tavaszi lomta-
lanítás ütemezve történik 
május 9. és június 6. között 
szombati napokon.

Az ütemezés utcajegyzéke a 
www.arieskft.hu címen és vá-
rosunk honlapján is megtekint-
hető.

Társaságunk a házhoz menő 
szelektív hulladékbegyűjtés ke-
retén belül eddig kizárólag a 
műanyag PET és HDPE hulla-
dékokat szállította el, azonban 
ezen szolgáltatás több frakció-
val történő bővítésének lehető-
ségét folyamatosan kerestük. 

A környezetvédelmi törek-
véseket szem előtt tartva célul 
tűztük ki, hogy önökkel együtt-
működve a települési szilárd 
hulladék minél nagyobb mér-
tékű hasznosítása megtörtén-
jen, így 2015. március 1-jétől 
lehetőséget biztosítunk a ház-
hoz menő szelektív hulladék-
begyűjtés során a papír és fém 
csomagolási hulladék elkülöní-
tett gyűjtésére is.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ ANYAGOK 
BEGYŰJTÉSÉNEK MENETE

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGO-
LÁSI HULLADÉK BEGYŰJTÉSE:
A műanyag PET, HDPE (pl. 
ásványvizes-, üdítős-, öblítős-
flakonok), valamint a fém cso-
magolási hulladék (sörös-, üdí-
tősdoboz) sárga színű PET, 

HDPE és alumínium feliratos, 
átlátszó, 120 literes zsákban 
helyezhető el. A zsákok be-
gyűjtését továbbra is kétheten-
te, a háztartási hulladék be-
gyűjtésének napján végezzük. 

PAPÍRHULLADÉK BEGYŰJTÉSE:
A vegyes papírhulladék (szó-
rólapok, újságok) átlátszó, 60 
literes és kék színű felirattal 
ellátott zsákban helyezhető el. 
A kartonpapírt a zsákok mellé, 
kötegelve lehet elhelyezni úgy, 
hogy az ne szóródjon szét. 
A  zsákos vegyes papír és a 
mellé elhelyezett kötegelt kar-

tonpapír hulladék elszállítása 
havonta egyszer, ütemezés 
szerint történik.

ÜVEG CSOMAGOLÁSI HULLADÉK:
Az üveg csomagolási hulladék 
elhelyezésére kizárólag a tele-
pülésen elhelyezett gyűjtőszi-
geteken van lehetőség. Üveg 
csomagolási hulladék esetén a 
zsákos begyűjtés nem alkal-
mazható, ezért kérjük, hogy 
üveget a szelektíves zsákokba 
ne helyezzenek el. 

FONTOS: Az elkülönítetten 
gyűjtött szelektív hulladékok-

kal a hasznosításra történő 
átadásig emberek dolgoznak, 
így a zsákokba üveget, egyéb 
veszélyes hulladékot, háztar-
tási hulladékot nem szabad 
elhelyezni. A szelektív zsák-
ban elhelyezett, de az elkülö-
nítetten gyűjtött műanyag, 
fém- és papírhulladéktól elté-
rő hulladékfrakciót (pl. háztar-
tási hulladékot, a PET és HDPE 
műanyagtól eltérő műanya-
got, üveget, zacskót stb.) tar-
talmazó zsákot, valamint 
kommunális hulladékot tartal-
mazó zöldhulladékot nem 
szállítunk el.

2015. évi papírhulladék begyűjtési időpontok 

január február március április 
  H k Sze Cs P Szo V   H k Sze Cs P Szo V   H k Sze Cs P Szo V   H k Sze Cs P Szo V 
1       1 2 3 4 5             1 9             1 14     1 2 3 P 5 
2 5 6 7 8 9 10 11 6 2 3 4 5 6 7 8 10 2 3 4 5 6 7 8 15 6 P P P P 11 12 
3 12 13 14 15 16 17 18 7 9 10 11 12 13 14 15 11 9 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 16 17 18 19 
4 19 20 21 22 23 24 25 8 16 17 18 19 20 21 22 12 16 17 18 19 20 21 22 17 20 21 22 23 34 25 26 
5 26 27 28 29 30 31   9 23 24 25 26 27 28   13 P P P P P 28 29 18 27 28 29 30     
                                14 30 31                           

                                
május június július augusztus 

  H k Sze Cs P Szo V   H k Sze Cs P Szo V   H k Sze Cs P Szo V   H k Sze Cs P Szo V 
18         1 2 3 23 1 2 3 4 5 6 7 27     1 2 3 4 5 31           1 2 
19 4 5 6 7 8 9 10 24 8 9 10 11 12 13 14 28 6 7 8 9 10 11 12 32 3 4 5 6 7 8 9 
20 11 12 13 14 15 16 17 25 P P P P P 20 21 29 13 14 15 16 17 18 19 33 10 11 12 13 14 15 16 
21 P P P P P 23 24 26 22 23 24 25 26 27 28 30 20 21 22 23 24 25 26 34 17 18 19 20 21 22 23 
22 25 26 27 28 29 30 31 27 29 30       31 P P P P P    35 P P P P P 29 30 
                                                36 31             

                                
szeptember október november december 

  H k Sze Cs P Szo V Hét H k Sze Cs P Szo V Hét H k Sze Cs P Szo V Hét H k Sze Cs P Szo V 
36   1 2 3 4 5 6 40       1 2 3 4 44             1 49   1 2 3 4 5 6 
37 7 8 9 10 11 12 13 41 5 6 7 8 9 10 11 45 2 3 4 5 6 7 8 50 7 8 9 10 11 12 13 
38 14 15 16 17 18 19 20 42 12 13 14 15 16 17 18 46 P P P P P 14 15 51 14 15 16 17 18 19 20 
39 P P P P P 26 27 43 P P P 23 P P 25 47 16 17 18 19 20 21 22 52 21 22 23 24 25 26 27 
40 28 29 30      44 26 27 28 29 30 31   48 23 24 25 26 27 28 29 53 P P P P 1 P   
                                49 30                             

                                
  P= Papírhulladék begyűjtés                       

Az Aries Kft. tájékoztatója a zöldhulladék begyűjtéséről

Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás 
2015. évi rendjéről

Értesítjük a lakosságot, hogy az Aries Kft. Kommunális Egy-
sége a házhoz menő zöldhulladék-begyűjtési munkálatait 
városunk közigazgatási területén belül 2015. április 20-tól 
24-ig végzi.

Örömmel értesítjük Tisztelt 
Ügyfeleinket, hogy az or-
szágban elsők között beveze-
tett házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtési rendszerün-
ket 2015. március 1-jétől ki-
bővítettük. 
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  Fokozott közúti ellenőrzések 
zajlottak a hétvégéken a Szi-
getszentmiklósi Rendőrkapi-
tányság illetékességi területén 
a fő- és mellékutakon. A kö-
zelmúltban a szigetszentmik-
lósi Boglya utcánál igazoltat-
ták a rendőrök azt a sofőrt, 
akiről kiderült, hogy ittasan 
ült a volán mögé. Tovább 
súlyosbította a helyzetet, 
hogy korábban el is tiltották 
őt a vezetéstől. A bíróság 
220 000 Ft pénzbírságra ítélte 
az ittasan közlekedő sofőrt.

  Volt olyan hétvége, amikor 42 
személyt bírságoltak meg, 
akik valamilyen közlekedési 
szabálysértést követtek el. Saj-
nos nem javul a közlekedési 
morál, a térségben és a köz-
utakon elkövetett bűncselek-
mények száma is nőtt az előző 
évben. A Szigetszentmiklósi 
Rendőrkapitányság területén 
tavaly 15 százalékkal több 
közlekedési bűncselekmény 
történt, mint egy évvel koráb-
ban. Ugyanakkor nem nőtt a 
súlyos sérüléssel járó balesetek 
száma, és csökkent a halálos 
kimenetelű közúti szerencsét-
lenségek aránya. 

  Elfogták azt a tolvajt, aki két-
szer tört be ugyanabba a 
házba. A 20 éves férfi felfeszí-
tette egy szigetszentmiklósi 
családi ház ablakát, majd egy 
televízióval, egy tablettel és 
arany ékszerrel távozott. A 20 
éves férfi néhány héttel később 
4 alufelnit is ellopott ugyanab-
ból a házból. Az ingatlan lakó-
ja hamarosan rábukkant egy 

internetes hirdetésre, ahol el-
adásra kínálták a tévét. Az 
egyedi azonosítójelek látha-
tóak voltak a készüléken, így 
azonnal jelezte vásárlási szán-
dékát. A televízióért azonban 
már a szigetszentmiklósi rend-
őrök mentek, és a lakásán el is 
fogták azt a 22 éves fővárosi 
férfit, akit később gyanúsított-
ként hallgattak ki. Ugyanazon 
a napon fogták el szigetszent-
miklósi lakásán a 20 éves el-
követőt is, aki beismerte tettét. 
A lefoglalt tévét a rendőrök 
visszaadták eredeti tulajdono-
sának. Mint kiderült, a tolvaj 
számlájára még egy betörés is 
írható, mégpedig egy tavaly 
novemberi eset. A Lakihegyen 
történt rabláskor nagy összegű 
készpénzt és műszaki cikkeket 
is lopott a 20 éves elkövető. 
Csipler Norbert rendőrkapi-
tány arra kéri a térségben élő-
ket, hogy akit kiraboltak, min-
den esetben tegyen bejelentést 
a rendőrségen, függetlenül 
attól, hogy mekkora a kár.

  Közveszély okozásával gyanú-
sít a rendőrség két szigetszent-
miklósi fiút. Március 4-én 
egyikük házának udvarán 
kézzel és lábbal feszegettek 
egy gázcsövet, ami eltört. 
A  gázszivárgás megszünteté-
séig a szomszédos ingatlano-
kat áramtalanítani kellett, és a 
lakóknak el kellett hagyniuk 
az épületet. A fiatalok előállí-
tásuk során azzal védekeztek, 
hogy nem tudták, a csőben 
gáz van. A Szigetszentmiklósi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya eljárást indított a két 

fiú ellen, akik szabadlábon 
védekezhetnek.

  Rengeteg kábítószert találtak 
a rendőrök egy szigetszent-
miklósi férfinál. A gyanúsí-
tott rendszeresen fuvarozott 
kábítószert Hollandiából 
szintén szigetszentmiklósi 
társa, a 37 éves K. András 
megbízásából. Beluzsárné 
Belicza Andrea, a Pest Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
szóvivője azt mondta: a 41 
éves Z. Csabát épp igazoltat-
ták a városban, mikor a te-
herautóban több mint egy 
kiló kábítószert, 13 ezer 
angol fontot, a ruhájában 
pedig további 3 ezer fontot 
találtak. Korábban, még ta-
valy december 4-én a nyo-
mozók egy szigetszentmikló-
si garázsban 60 millió forint 
értékű kokainra bukkantak.

  Végül egy jó hír: csökkent az 
ismertté vált bűncselekmé-
nyek száma 2014-ben. Az 
évértékelő állománygyűlésen 
kiderült: a Szigetszentmiklósi 
Rendőrkapitányság illetékes-
ségi területén tavaly 2400 
bűnesetre derült fény. Ez 15 
százalékkal kevesebb, mint 
egy évvel korábban. A bűn-
esetek sikeres felderítésének 
mutatóiban is jelentős javulás 
érzékelhető. A rablások eseté-
ben 40 százalékos az eredmé-
nyes felderítések aránya. Ta-
valy 5 ilyen eset történt a 
kapitányság területén, de 
ezek közül további két ügy-
ben még idén meglesz a vád-
emelés is.

Akikre büszkék 
lehetünk

Március 10-én a Belügy mi-
nisz tériumban Dobson Tibor 
tű. dandártábornok, a Magyar 
Rendvédelmi Kar elnöke juta-
lomban részesítette Förhécz 
Gábor r. főhadnagyot, a Szi-
get szentmiklósi Rendőrkapi-
tányság Közlekedésrendészeti 
Osztály helyszínelő és baleset-
vizsgálati alosztályvezetőjét a 
rendvédelem területén kifej-
tett kiemelkedő szakmai ér-
dek-képviseleti és közösség-
fejlesztési tevékenységéért.    

Dr. Pintér Sándor belügymi-
niszter nemzeti ünnepünk, 
március 15-e alkalmából 
ered ményes szakmai tevé-
kenysége elismeréséül rend-
őrségi tanácsosi címet ado-
mányozott Szabó Gyuláné r. 
főtörzs zászlósnak, a Sziget-
szentmiklósi Rendőr kapitány-
ság Közlekedésrendészeti 
Osztály helyszínelő és bal-
esetvizsgálójának. 

Gratulálunk a kitüntetésekhez! 

Minden kedden 9 órától a Lakihegy Rádió stúdiójában 
vendég a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság munkatársa, 
akitől élőben kérdezhetnek a hallgatók.

Az élő adás telefon- és SMS-száma: 06-20/95-95-107

Az elmúlt hónap 
rendőrségi eseményei
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Alosztályvezető:
BÁTYI LÁSZLÓ r. főhadnagy
06-24/525-460

1. számú KMB körzet „Lakótelep" 
felosztása:
Határai: 
Gyári út a Határ úttól az Ifjúság utcáig, az 
Ifjúság út a Gyári úttól a Tököli útig, a Tökö-
li út a Csokonai utcáig, valamint a Csokonai 
utca a Határ útig.

A fentieken kívül a körzethez tartozik még az 
Akácfa körút által határolt lakótelep.

Nagy Sándor Tamás r. törzszászlós
06-24/525-460, 06-20/444-1381

Fogadónap: 
minden hónap páros héten 
kedden 08.00–10.00 között

2. számú KMB körzet „Falu" felosztása:
Határai: 
a HÉV-sínek keleti oldalán található teljes 
városrész a lakótelepi terület kivételével, 
valamint a Petőfi út déli oldala (jellemzően a 
családi házas ingatlanok).

A fentieken kívül a körzethez tartozik még a 
lakihegyi „Dujmó" lakótelep területe.

Dobos Károly r. zászlós
06-24/525-460, 06-20/444-1380
Fogadónap: 
minden hónap páros héten kedden 
08.00–10.00 között

3. számú KMB körzet „Alsóbucka" 
felosztása:
Határai: 
HÉV-sínek nyugati, illetve déli oldala, a szi-
gethalmi Mű út északi oldala, továbbá a 
Soroksári-Duna-ág mellett található terület 
a Rév soron a Horgász utcáig.

Rozgonyi Tamás r. zászlós
06-24/525-460, 06-20/444-1383
Fogadónap: minden hónap páros héten ked-
den 08.00–10.00 között

4. számú KMB körzet Lakihegy:

Kotula Tamás r. zászlós
06-24/525-460, 06-20/444-1382
Fogadónap: minden hónap páros héten ked-
den 08.00–10.00 között

5. számú KMB körzet „Felsőtag" fel-
osz tása:
Határai: Rév sor a Horgász utcától a Soroksári-
Duna-ág mellett egészen Budapest XXI. kerü-
let, Alsótagi útig, a Felsőtagi út, a Tihanyi 
utca, a CSKBT területe, a Leshegy Ipari Park 
területe Lakihegyig, a Csepeli út szigetszent-
miklósi északi oldalán a lakott területig, vala-
mint Lakihegy nyugati oldaláig.

Grolmusz Zsolt r. zászlós 
06-24/525-460, 06-20/444-1379
Fogadónap: minden hónap páros hetén ked-
den 08.00–10.00 között

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 
KMB alosztályának körzetfelosztása,

valamint a körzeti megbízottak neve, elérhetősége
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TÁJÉKOZTATÓ 
az óvodai felvételi előjegyzés időpontjáról

Az óvodai beiratkozás (felvételi előjegyzés) időpontja a 2015/2016-
os nevelési évre:

2015. április 20. (hétfő), 7.00–12.00 és 13.00–18.00
2015. április 21. (kedd), 13.00–17.00 
2015. április 22. (szerda), 7.00–12.00 és 13.00–18.00
2015. április 23. (csütörtök), 8.00–12.00   

Az óvodai beiratkozásra való felhívást, a körzethatárokat az intéz-
mények a saját, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
és önkormányzatunk honlapján olvashatják.  

Lévai Dominika a József Attila 
Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolába jár rajz tagozat-
ra, jelenleg második osztályos. 
A  közönségszavazás 7–9 éves 
kategóriájában nyert.

Az Astellas Pharma és a Móra 
Könyvkiadó az 5–12 éves gyer-
mekek között hirdette meg 
immár harmadik alkalommal a 
versenyt, amelynek keretében  „a 
világ legkedvesebb" gyermekor-
vosait keresték. Több mint 3000 
gyermek jelentkezett a felhívás-
ra, a közönségszavazás kereté-
ben pedig 13 324 voks érkezett. 
A pályázat kiírói azt is kérték a 

jelentkezőktől, hogy néhány 
mondatban fogalmazzák meg, 
miért az adott gyermekorvost 
tartják a legjobbnak a világon.

Dominika a 637 közönségsza-
vazattal győztes rajzán azt írja dr. 
Kovács Andrea gyermekorvosról, 
hogy azért szereti, mert mindig 
alaposan megvizsgálja őt és meg-
mondja, hogy mi a baja. Nagyon 
kedves és figyelmes doktor néni. 

A Kisváros szerkesztősége ez-
úton gratulál Dominikának a 
szép eredményhez, és neki, vala-
mint Kovács doktornőnek kö-
szönjük, hogy ilyen formán is 
öregbítették városunk hírnevét!

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozási 
időpontokkal és körzethatárokkal kapcsolatban

A 2015/2016. tanévben induló első évfolyamra a beíratás időpontja:

2015. április 16. (csütörtök), 8.00–19.00 között 
2015. április 17. (péntek), 8.00–18.00 között

A Pest Megyei Kormányhivatal köznevelési ágazati irányítási jogkö-
rében eljárva kijelölte az állami feladatot ellátó, kötelező felvételt 
biztosító általános iskolák körzethatárait. A Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete fenntartásában 
működő általános iskolák elérhetőségei, a körzethatárok, valamint 
a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok a város honlapján le-
tölthetőek. 

Szentmiklósi nyertes a rajzpályázaton
Az Astellas Gyermekrajz Pályázat 2014. közönségszavazás győz-
tese egy szigetszentmiklósi kislány lett.

A győztes kép címe: Az orvos és a beteg

Dominika és kedvenc doktor nénije, Kovács Andrea
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Búcsúzó tél a Kis-Dunán

Február 24-én a Fuvaros étteremben tartotta meg klubunk a farsan-
gi bált. Nehéz nem felsőfokban beszélni az eseményről. Ötletesebb-
nél ötletesebb jelmezekbe öltöztek tagjaink, teret engedve ezzel 
fantáziájuknak. Licitáltunk Vitéz Márk Gábor klubtársunk festményei-
re, majd tomboláztunk. 

Köszönet a vendéglő tulajdonosának, dolgozóinak a kedves, elő-
zékeny kiszolgálásért, a finom ételekért, Bérdi Lajosnak pedig a nívós 
zenéért. Végül, de nem utolsósorban minden elismerésem, köszöne-
tem a jelmezeseknek, akik műsorral együtt mutatták meg magukat. 

Kedves fiatalok! Nagyon szívesen látnánk benneteket rendezvé-
nyeinken, higgyétek el, nem vagyunk öregek, csak sokáig maradtunk, 
maradunk fiatalok. Szívesen megmutatjuk nektek, hogyan lehet 
szórakozni, vidámnak maradni, igazán elfelejteni a napi gondokat, 
betegségeket, csak mulatni, nevetni, jókat enni. 

Ender Júlia elnök

A hölgyeket köszöntöttékFarsang az Őszirózsa 
Nyugdíjas Klubban

A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a Nemzetiségi Klub a 
Bolgár Nemzetiségi Önkormány-
zattal közös szervezésben ünne-
pelte a nőnapot március 7-én a 
Városi Könyvtár és Közösségi 
Házban. 

Nőnapi ünnepségünket immár 
ötödik alkalommal rendeztük 
meg. Idén is Szabó József polgár-
mester úr kedveskedett a klub nő 
tagjainak virággal. Ezen a rendez-
vényen kívül az idei évben is sze-
retnénk megtartani a Sváb Partit 
augusztusban, novemberben a 
Márton-napi lámpás felvonulást 
és decemberben a karácsonyi ün-
nepséget, melyeknek nagy sikerük 

van a szigetszentmiklósi lakosok 
körében.

A Német Nemzetiségi Klub 
áprilisban és júliusban kirándu-
lást is szervez olyan tájakra, ahol 
a helyi hagyományokat és kultú-
rát ismerhetjük meg. Szeretettel 
várjuk jelentkezésüket!

Nedbalek József Jenőné
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Így ünnepeltünk március 15-én

Az Ádám Jenő Zeneiskola Fúvószenekara

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő ünnepi beszéde

A József Attila Általános Iskola alsós és felsős kórusa

Cservölgyi Tibor polgárőr, 
a Város Közbiztonságáért Díj 
idei birtokosa

Tóth Renáta (ex-Kormorán) és 
Kalapács József (ex-Pokolgép) 
előadásaMegemlékezés és koszorúzás a Városi Temetőben
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A Kossuth Bál képekben 
2015. március 21.

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub Férfi Kara

Az est házigazdája Tóth Benő, 
a Kossuth Kertbarát Kör elnöke

Pohárköszöntőt mond Virág 
Róbert, a Kulturális, Sport és 
Társadalmi Kapcsolatok Bi-
zottságának elnöke



A kormány az 1009/2015. 
(I. 20.) határozatával a 2015-
ös évet a Szovjetunióba hur-
colt politikai foglyok és kény-
szermunkások emlékévévé 
nyilvánította, és a méltó meg-
emlékezés érdekében emlékbi-
zottságot hozott létre.

Annak érdekében, hogy 
méltó módon tudjunk közö-
sen emlékezni szomorú sorsú 

honfitársainkra, kérjük azo-
kat a szigetszentmiklósi lako-
sokat, akiknek a hozzátarto-
zóját elhurcolták a Szovjet-
unióba, és ott politikai fogoly 
és/vagy kényszermunkás 
volt, jelentkezzen írásban a 
Polgármesteri Hivatalnál 
(2310 Szigetszentmiklós, Kos-
suth L. u. 2., ügyintéző: Tá-
dics Éva).

Dr. Vántsa Botond alpolgár-
mester emlékező beszédében 
kiemelte: S. Becz Pál olyan 
tagja volt városunk közössé-
gének, aki nemcsak földi éle-
tében volt meghatározó alak-
ja Szigetszentmiklósnak. 
Amíg tehette, alkotott, halála 
után pedig családja gondos-
kodott arról, hogy munkássá-
gát minél többen megismer-
hessék. 

S. Becz Pál munkái közül 
korábban nem sok jelent meg 
nyomtatásban. Első kötetéhez 
az anyagot fia, dr. Becz Mik-
lós háziorvos gyűjtötte össze 
és jelentette meg édesapja 
emlékére. A szerzeményekből 
irodalmi estet állított össze a 
könyvtár, amelyre a tábla-
avató ünnepség után került 
sor a Közösségi Ház színház-
termében.

2015. a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok 
és kényszermunkások emlékéve

Emlékét őrzi 
és ápolja a város

S. Becz Pál szigetszentmiklósi író 
és költő emlékére avatott emlék-
táblát a város önkormányzata 
március 4-én a Városi Könyvtár 
és Közösségi Háznál.

14 KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 2015. 4. szám



2015. 4. szám KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 15

Április 14. (kedd), 15.00
Szigetszentmiklósi Szenior Aka-
démia. 4. előadás
A személyes adatok védelme. Előadó: 
dr. Soós Andrea Klára. A belépés díj-
talan! Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház színházterem

Április 16. (csütörtök), 10.00
Elmúlt Korok Muzsikája
III. alkalom: ÜTŐSVILÁG – Az utcák 
hangja. A Sound of Streets ütő-
együttes hangszereket bemutató 
interaktív előadása. Bármi hang-
szerré válhat, különösen akkor, ha 
ezek a tárgyak értő kezekbe kerül-
nek. A streetdrum a zenélés készte-
téséből született és vált virtuóz, 
szórakoztató műfajjá a világ nagy-
városaiban. Ezt a hagyományt köve-
ti a Sound of Streets ütőegyüttes.
Belépő: 450 Ft/alkalom. Csak előze-
tes bejelentkezéssel! Helyszín: 
Általános és Zeneiskola hangver-
senyterme (Szebeni út 83.)

Április 16. (csütörtök), 18.00
Kiállításmegnyitó
Bernát Barbara grafikusművész ki-
állításának megnyitója. Köszöntőt 
mond: Szabó József polgármester. 
A kiállítást megnyitja: Szász István 
művész úr. Közreműködik: Bencze 
Sándor, a Szigetszentmiklósi Sziget 
Színház színésze. Helyszín: Városi 
Galéria

Április 17. (péntek), 18.00
A Magyar–Finn Baráti Kör ren-
dezvénye. A belépés díjtalan! 
Helyszín: Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Ház tárgyalóterme

Április 17. (péntek), 20.30
Hallgasd Helyben! élő rockzenei 
klub. Fellép: Parafrázis
Saját számokkal fűszerezett magyar 
underground muzsika. Marosi Csaba 
– szólógitár, ének, Balázs Attila – 
basszusgitár, ének, Zombori Csaba – 
dob. Rocktenors. A szigetszentmik-
lósi származású Rocktenors egy 
2010-ben alakult rockformáció, 

amely az RTL Klub X-Faktor című 
műsorának második szériájában 
tűnt fel az ország nyilvánossága 
előtt, és a csapatok között a legto-
vább jutott a versenyben. Mező 
Zoltán, Mező Márió, Táborosi Márk 
zenekart toboroztak maguk mögé. 
Élő zenekaros koncertjükön kedvenc 
rockdalaik mellett saját dalaikat is 
játsszák az aula színpadán. Jegyár: 
700 Ft. Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, aula

Április 18. (szombat), 9.00–14.00
Városi Egészségnap
Szűrővizsgálatok, tanácsadások, 
véradás. Szervező: Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzata, Sziget-
szentmiklós Védőnői Szolgálata. 
A belépés díjtalan! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház 

Április 19. (vasárnap), 19.00
Szigetszentmiklósi Sziget Színház
Szűts István–Pintér Tibor: Mátyás, 
az igazságos. Új magyar rockopera. 
Mátyás királyt Magyarország leg-
népszerűbb királyaként emlegetik, 
akinek – talán történelmünk során 
először – sikerült úgy felvirágoztat-
nia hazánkat, hogy azt európai mér-
cével mérve is elismerték. A darab 
Kinizsi Pál és Mátyás király barátsá-
gán keresztül – a fiatalok számára is 
közérthetően –, a róla szóló legen-
dás mesék elemeiből táplálkozva, 
rendkívül látványos módon mutatja 
be a történelmi eseményeket. 
Jegyár: 2000 Ft. Jegyek elővételben 
vásárolhatók a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház információs szolgála-
tánál vagy Miskovits Katalin közön-
ségszervezőnél a 06-30/422-3851-
es telefonszámon. Helyszín: Álta-
lános és Zeneiskola hangversenyter-
me (Szebeni út 83.).

Április 22. (szerda), 14.00
Városi vers- és prózamondó ver-
seny. Szervező: Bíró Lajos Általános 
Iskola. Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház színházterem

Április 24. (péntek), 19.30
Nemcsak Jazz Klub
Freeport
Tagjai közül a legtöbben a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola jazz 
tanszakán végeztek. Heten a zene-
karból a 2001 nyarán feloszlott Tax 
Free együttesben játszottak. 
A zenekar két tagja, a Not For Sale-
ből ismert Pocsai Kriszta, illetve 
Szentmihályi Gábor (Első Emelet, 
Rapülők, Bon Bon stb.) nagy lendü-
letet adtak az újrakezdéshez. A kibő-
vült repertoárban a saját számok 
mellett megtalálhatóak Tower Of  
Power-, Average White Band-, 
Maceo Parker- és Candy Dulfer-
szerzemények is. Ez a fajta élő funky 
zene megköveteli a nagy létszámot. 
Ennek megfelelően a zenekar kilenc 
tagot számlál. A ritmusszekció: 
Szent mihályi Gábor – dob, Frey 
György – basszusgitár, Schneider 
Zol tán – gitár. A négytagú fúvós-
szekció: Tulkán Péter – trombita, 
Ducsay Szabolcs – trombita, Hu nya-
di László – bariton szaxofon, Hu ba 
Zoltán – tenor szaxofon. A zenekar 
énekesnője: Pocsai Kriszta.
Jegyár: 1800 Ft/felnőtt, 1200 Ft/
diák, nyugdíjas. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház

Április 25. (szombat), 10.00–12.00
Diabétesz Klub. A belépés díjtalan!
Szervező: Easy-Team – Vital Klub 
Szigetszentmiklós. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház 

Április 25. (szombat), 
 08.00–18.00

Kirándulás Botonddal általános iskolai 
alsó tagozatos diákok számára. Úti 
cél: Miniversum és Babilon Center, az 
élmények háza. Részvételi díj: 5000 
Ft/fő. Előzetes jelentkezés szükséges 
április 20. (hétfő), 18.00 óráig.

Április 28. (kedd), 15.00
Szigetszentmiklósi Szenior Aka dé-
mia. 5. előadás. Szenior önkéntes-
ség. Előadó: Baranyi Éva (ZSKF, idős-
képző). A belépés díjtalan! Helyszín: 

Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
színházterem

Április 29. (szerda), 14.00
Területi népdalverseny
Szervező: Bíró Lajos Általános Iskola
Helyszín: Városi Könyvtár és Kö zös-
ségi Ház színházterem

MÁJUSI ELŐZETES!
Május 1. (péntek), 08.00–21.00

Délelőtt: 
08.00 Kispályás Labdarúgó Kupa
Nevezés előzetesen a Sárgaházban 
és a helyszínen 7 órától 20 csapatig!
09.00 Street Ball-bajnokság
10.00 Fitneszbemutatók
Vectors Kötélugró Sportegyesület 
látványos bemutatója
Logikai és ügyességi játszóház a 
SZISZKE-tagok vezetésével. Kerék pá-
ros távfutamok és ügyességi verse-
nyek óvodáskortól felnőttkorig – SZTK 
Riders Amatőr Kerékpáros Egye sület 
– nevezés a helyszínen 10 órától.
10.00 Kézműves foglalkozások. Csa -
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 
Ölelőház a SZINE szervezésében. 
„Mutatós matatós” – Sziget szent-
miklós és Térsége TDM Szervezet 
14.00 Ádám Jenő Zeneiskola Fú vós-
zenekara
15.00  Tánc-Kavalkád. A város tánc-
egyesületeinek, iskolai csoportjainak 
bemutatkozása
16.00 Szigetszentmiklósi Sziget Színház
16.30 Mohamed Fatima
17.00 Danics Dóra
17.30 Fehérvári Gábor Alfréd
18.00 Oláh Gergő
18.30 Kocsis Tibor
19.00 ÉLŐ POPTARISZNYA B. Tóth 
Lászlóval. Egész nap vidámpark és 
érdekes programok várják az érdek-
lődő vendégeket! Helyszín: Kéktó 
Szabadidő Park (Diófa u. 3.)

Május 4. (hétfő), 14.00
Városi anyák napja – ünnepi műsor
Köszöntőt mond: Szabó József pol-
gármester. A belépés díjtalan! 
Helyszín: Általános és Zeneiskola 
hangversenyterme

2015. áprilisi 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



Először rendeznek nyílt Muay 
Thai Világkupát hazánkban, 
ahova több mint ötven ország 
közel félezer versenyzőjét vár-
ják a szervezők, köztük pa ra-
sportolókat is.

Szigetszentmiklóson, a Városi 
Sportcsarnokban rendezik meg 
2015. május 20–24. között az 
Amatőr Muay Thai Világku-
pát. A Miklósi Sasok Thai Box 
Egyesület szervezésében meg-
rendezésre kerülő sportesemé-
nyére a magyar sportolók mel-
lett várhatóan ötven nemzet 
ötszáz versenyzője érkezik. 
A  szervezők elmondása alap-
ján eddig még ilyen, az összes 
világszervezet Muay Thai 

spor  tolója számára elérhető 
bajnokság nem volt Magyar-
országon, de még Európában 
sem. A kiváló magyar és kül-
földi harcosok közül a nők 
kettő, a férfiak három korcso-
portban, míg a testi fogyaték-
kal élők bemutató mérkőzése-
ken mérik majd össze erejüket. 
Utóbbi különlegessége, hogy a 
thai box versenyek történeté-
ben még nem volt példa az 
egészséges és a parasportolók 
együttes szereplésére egy ren-
dezvényen belül, azonos hely-
színen és időpontban. A Muay 
Thai Amatőr Világkupa a 
sporton kívül is igazi csemege 
lesz, mivel a rendezvénnyel 
egy időben thai–magyar kul-

turális és gasztronómiai ren-
dezvény is helyet kap a Sport-
csarnok melletti területen.

A Világkupa sportszakmai 
védnöke, Moró Endre (képün-
kön) többszörös Muay Thai ma-
gyar és világbajnok. A „Sporttal 
a drog ellen” címet viselő kam-
pánynak egyrészt az a célja, 
hogy a Világkupa minden te-
kintetben tiszta és sportszerű 
legyen, másrészt, hogy felhívja 
a figyelmet a kábítószerek je-
lenlétére, valamint arra, hogy a 
sport milyen komoly szerepet 
vállalhat a drog elleni küzde-
lemben. 

Az eseményről és a nevezés 
részleteiről információt a www.
muaythaiworldcup.com inter-
netes oldalon kaphatnak az 
Amatőr Muay Thai Világkupa 
iránt érdeklődők.

A tavasz közeledtével a versenysze-
zon második fele is hamarosan meg-
kezdődik az akrobatikus rock and 
rollban. Az első versenyt március 
8-án rendezik meg, amely egy pont-
szerző területi bajnokság lesz. Ter-
mészetesen csapataink már év eleje 
óta készülnek a megmérettetésekre. 
Van, akinek a kategóriaváltás miatt 
bővíteni kellett a koreográfiáján, és 
van olyan csapatunk is, amelyik az 
új félévben teljesen új programmal 
készül, de mindenki izgatottan várja 
már, hogy mit hoz az első kihívás. 

Eredményesen zártuk a 2014-es 
évet is. Október 5-én a Szigetszent-
miklósi Városi Sportcsarnokban ren-
dezhettük meg az előző félév első 
Területi Bajnokságát. A sikeres ren-
dezésnek köszönhetően elnyertük 
egy Országos Bajnokság rendezési 
jogát, így 2015-ben is bizonyítani 
tudjuk az egyesület színvonalas 
munkáját. Magunk mögött tudha-
tunk több országos bajnokságot, 
valamint a sportág hazai legrango-
sabb versenyét, a Magyar Bajnoksá-
got is. A gyerekek kemény munkájá-
nak köszönhetően több bronzérem-
mel és döntős hellyel büszkélkedhe-
tünk, legkisebbjeink pedig több al-
kalommal is aranyérmet hozhattak 

el a klubközi versenyekről. Remé-
nyekkel telve várjuk, hogy mit tarto-
gat egyesületünk táncosai számára 
a 2015-ös év. Az edzések jelenleg is 
folynak, a legkisebbek is kitartóan 
készülnek a versenyekre. Büszkén 
mondhatjuk, hogy sikeres szereplé-
sek után a felnőttformációnk kvalifi-
kálta magát a májusban megrende-
zendő világbajnokságra, melyre 
Szentpéterváron (Oroszország) kerül 
sor, így az egyesület ismét megmu-
tathatja magát nemzetközi szinten. 
A világbajnokság után pedig ismét 
Rimini lesz az úti célunk, ahol a fel-
nőtt Világkupát rendezik meg. 
A fel nőttek mellett a junior korosz-
tálynak is van kitűzött célja, hiszen a 
kategóriaváltás után most egy fel-
frissített, meghosszabbított koreog-
ráfiával vágnak neki a versenysze-
zonnak, hogy remek eredményekkel 
ők is részt vehessenek a junior Világ-
kupán. A versenyeken való részvétel 
elég költséges, melynek nagy része a 
táncosok szüleit terheli. Az egyesü-
let minden forrását kihasználva pró-
bálja a táncosokat támogatni, hogy 
semmi se állhasson a kitűzött célok 
elé. A gyerekek nagyon készülnek, 
így bármilyen támogatási lehetősé-
get szívesen fogadunk. Szerencsére 

egyesületünk annyi éve sikeresen 
működik már, hogy fogadhatja a 
felajánlásokat. Emiatt ezúton is ké-
rünk mindenkit, hogy támogassa 
adója 1 százalékával táncosaink ki-

jutását a versenyekre. Segítségüket 
köszönjük! Sikeres felkészülést és 
eredményekben gazdag szezont kí-
vánunk egyesületünk minden tán-
cosának! Nemes Bettina

Sporttal a drog ellen

A DancEarth TSE beszámolója az 
akrobatikus rock and roll sportágból
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KÖTELEZŐ EBOLTÁS
2015-ben az ebek kötelező, veszettség elleni védőoltását Szi-
getszentmiklóson a következő időpontokban és helyszíneken 
végzem:

Április 12. (vasárnap), 10-12-ig  Ádám J.–Tebe sor sarok
Április 19. (vasárnap), 10-12-ig  Polgármesteri Hivatal
Április 25. (szombat),  10-12-ig  Kéktó Szabadidőpark
Április 26. (vasárnap), 10-12-ig  Dobó u.–Nap u. sarok
Május 10. (vasárnap), 10-12-ig  Ádám J.–Tebe sor sarok
Május 16. (szombat),  10-12-ig  Polgármesteri Hivatal
Május 17. (vasárnap)  10-12-ig  Dobó u.–Nap u. sarok

Az oltás díja 4200 Ft kutyánként. 
Oltási könyv pótlásA 500 Ft/db 

A kötelező féregtelenítéshez a tabletta 300 Ft/db/10 testsúly kg. 

Oltó állatorvos: Dr. Fajta József

A háznál történő oltás díja megegyezik a fentiekkel és a 06-
30/416-6558-as számon, az oltások helyszínén vagy az 
eboltas.drfajta@gmail.com e-mail címen kérhető név, lak-
cím és telefonszám megadásával.  

Kötelező ebösszeírás
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. törvény 42/B § (1) bekezdése 
alapján a települési önkormányzat igazgatási területén az eb-
rendészeti feladatainak elvégzése érdekében ebösszeírást tart. Az 
adatszolgáltatási kötelezettségét az ebtulajdonos az ebösszeíró 
adatlap kitöltésével teljesítheti, mely letölthető a www.
szigetszentmiklos.hu internetes címről vagy átvehető a Szigetszent-
miklósi Polgármesteri Hivatal (Kossuth L. utca 2.) portáján, valamint 
Igazgatási Osztályán (Losonczi u. 1.). 

Az adatszolgáltatás teljesítésének határideje: 2015. július 31.

A február végén megrendezett Kutyás Súlyhúzó Európa-bajnok-
ságon taroltak a Szigetszentmiklósi Kutyaiskola kutyái.

A kanoknál nehézsúlyban Dante 2. helyezett, középsúlyban 
Bunkó 2. helyezett, könnyűsúlyban Darwin az 1. helyezett lett, 
Adolf pedig a 2. helyet szerezte meg. A szukáknál Dézi 2. helye-
zést, Dorka pedig könnyűsúlyban 1. helyezést ért el.

Marley, a szigetszentmiklósi amerikai buldog elnyerte a ka-
noknál nehézsúlyban az első helyezést 4400 kg súly elhúzásá-
val. Ezen felül pedig megkapta a Sínek Királya díjat is, melyet 
az a kutya nyert el a versenyen, amelyik testtömegéhez képest 
a legtöbb súlyt tudta elhúzni.

Marley áprilisban lesz kétéves, eddigi eredményei között van 
országos súlyhúzó versenyen középsúlyú 2. helyezés, országos 
negatív súlyhúzó versenyen (emelkedőn húzzák a súlyt) közép-
súlyban 2. helyezés. Ezen felül az országos bajnokságon nehéz-
súlyban elnyerte az első helyet 6000 kg súly elhúzásával.

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK 
RENDJE A KÖVETKEZŐ HETEKBEN
Április 13–19. Melissa
Április 20–26. Szent Miklós
Április 27.–május 3. Regina
Május 4–10. Kígyó
Május 11–17. Elixír

Ügyeleti nyitva tartás
Hétköznap:   18.00–22.00
Szombaton:  12.00–18.00
Vasárnap:     08.00–12.00

2015. FEBRUÁR HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Stickl Renáta–Böjtös Péter Sándor
Barsi Kitti–Glotz Attila
Horváth Nikolett Krisztina–Lázók Géza
Kiszai Mónika–Szabó Péter

2015. FEBRUÁR HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK
Biki Emma (1937)
Balog László (1939)
Szemes Józsefné (1930)
Milkovics Gáborné (1938)
Sztójka Rózsa Anna (1958)
Varga Jánosné (1924)
Dibúz Sándor (1921)

Európa legerősebb kutyája

Marley az országos bajnokságon



Információ és jelentkezés: 
Tel: 06 20 949 4760, e-mail: info@a-tdm.hu, 
2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel L. u. 6., 
www.a-tdm.hu

A PROGRAMOK A SZIGETSZENTMIKLÓSI 
KIKÖTŐBŐL INDULNAK.
EGYEDI IGÉNYEKRE SZABOTT 
PROGRAMOK SZERVEZÉSÉT IS VÁLLALJUK!

Duna-ágHajokirandulasok a 
Rackevei Duna-agon

Szig
etsze

ntmi
klós

R
áckeve

A közölt árak tájékoztató jellegűek, a szervező az árváltoztatás jogát fenntartja. 
A jegyárak személyenként és forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFA-t.

Fedezze fel a Ráckevei Duna-ág és környékét a vízről! 

MAJUS 9-10.

SÉTAHAJO ÉS MADARLES
A KIS-DUNAN
Az egyórás sétahajózáson vendégeink a szigethalmi holtágakig 
csodálhatják a Kis-Duna élővilágát és az úszólápokat.

Időpont: 2015. május 10. (vasárnap) 9.30-10.30

Részvételi díj: 1.500 Ft (felnőtt), 1.000 Ft (diák,nyugdíjas), 
3.300 Ft (családi: 2 felnőtt és 1 gyermek) 

KALOZHAJO
Érdekes és izgalmas program rengeteg játékkal Fehérszakáll 
kapitány és kicsiny kalózkülönítményének vezetésével.

Időpont: 2015. május 10. (vasárnap) 11.00-12.30

Részvételi díj: 3.500 Ft (gyermek) 3.000 Ft (gyermek)**   

* min. 10 fő együttes foglalása esetén,  ** min. 20 fő együttes foglalása esetén

SZIGETKERULO TURA
A szigetkerülő hajóút során a vendégeink behajózzák az 
egész Csepel-szigetet. A tassi zsilipelést követően ebéd 
várja utasainkat, majd tovább folytatjuk hajóutunkat. 
Érkezés a kora esti órákban.

Időpont: 2015. május 9. (szombat) 8.30-19.30

Részvételi díj: 9500 Ft (felnőtt), 6500 Ft (gyermek), 
6500 Ft (csoport)*
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