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2015. JÚLIUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Király Melinda – Borbély Tamás
Horváth Enikő – Prókay Zoltán Roland
Balogh Mária – Horváth István
Csontos Anikó – Horváth Zoltán Ferenc
Kállay Veronika – Szepesi Károly Pál
Baski Boglárka – Laczka József
Stenczel Nikolett Éva – Pató Sándor
Fodor Melinda – Nagy Tamás Krisztián
Nogula Krisztina Andrea – Józsa Péter
Bata Anna Vivien – Sonkoly Kristóf
Darvas Judit Laura – Angyal István

2015. JÚLIUS HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Pálóczi Antal (1983), Bagosi Imre (1935)

A VÍZ ÉLET,
GONDOZZUK 
KÖZÖSEN!

Fenyegető árvizek, 
pusztító aszály, hőség és 
hóvihar… az éghajlatváltozás hatásai 
egyre sürgetőbbé teszik, hogy felkészül-
jünk ezekre a csapásokra és – ameny-
nyire lehet – kezeljük a szélsőséges 
időjárás hatásait.

Az elv egyszerűnek tűnik: az árvizek-
kor lezúduló víz egy részének vissza-
tartásával, tározásával enyhíteni lehet-
ne az aszályos időszak vízhiányát. 
A megvalósításhoz azonban új, a kör-
nyezeti változásokhoz igazított straté-
gia kialakítására van szükség. Magyar-
ország összes felszíni és felszín alatti 
vizére vonatkozó Vízgyűjtő-gazdálko-
dási Terv felülvizsgálata jelenleg folyik 
és 2015. december 22-ig készül el.

A www.vizeink.hu honlapon követ-
hetik nyomon és véleményezhetik a 
Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek orszá-
gos, illetve a Duna, a Tisza, a Dráva és 
a Balaton vízgyűjtőkre vonatkozó feje-
zeteit.

Személyesen a társadalmi és szak-
mai fórumokon kapcsolódhatnak be a 
vitákba, ahol a szakemberek és az érin-
tett állampolgárok, vízhasználók meg-
ismerkedhetnek a területüket érintő 
legfontosabb problémákkal és azok 
megoldásával. A területi fórumok meg-
hívói a www.vizeink.hu oldalon talál-
hatók.

Magyarország vízben gazdag és víz-
ben szegény ország is egyszerre. Gon-
dos és előrelátó vízgazdálkodási terve-
zéssel megvédhetjük természeti kin-
csünket és kamatoztathatjuk a vizeink-
ben rejlő kihasználatlan lehetőségeket. 
„A természeti erőforrások, különö-
sen… a vízkészlet… a nemzet közös 
örökségét képezik, amelynek védelme, 
fenntartása és a jövő nemzedékek szá-
mára való megőrzése az állam és min-
denki kötelessége.” [Magyarország 
Alaptörvénye, 2011. április 25., P) cikk]

Éljenek jogaikkal, a jövő érdekében ismerkedjenek meg az új 
Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervekkel és véleményezzék azokat!

Somlyódy Balázs
főigazgató

Országos Vízügyi Főigazgatóság

VÉRADÁS
A SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROSI 

VÖRÖSKERESZT SZERVEZÉSÉBEN

2015. szeptember 28-án, hétfőn
12.00–18.00 között.

Helyszín: VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ
Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.

Tegyél valamit másokért, tegyél valamit magadért, tegyél valami jót!

Mert gyermekeink, 
szeretteink bármikor 
rászorulhatnak erre az 
emberi önzetlenségre. 
Mert az élet törékeny, 
sérülékeny, az ember 
hirtelen válhat 
kiszolgáltatottá, 
olyanná, aki segítségre 
szorul.

Kérjük, a véradásra feltétlenül hozd magaddal:  
személyi igazolványod, TAJ- és lakcímkártyád!

A megjelent véradók között virágtartó állványt sorsolunk ki!

Szeretettel várunk minden kedves segítő szándékú HŐS-t!
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Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós előjegyzési időpontok adása
www.szszri.hu

Szakrendelés Időpont adása  Telefonszám
E-mail cím telefonon 

ÁLTALÁNOS BŐR- ÉS NEMIBETEG-SZAKELLÁTÁS ÉS GONDOZÓ* 
borgyogyaszat@szszri.hu Hétfő–szerda: 700–800 06-24/524-121

BELGYÓGYÁSZAT-DIABETOLÓGIA 
belgyogyaszat@szszri.hu Hétfő–péntek: 700–800 06-24/524-170

CSALÁDVÉDELMI SZOLGÁLAT 
 Hétfő–péntek: 930–1000 06-30/463-3516

EKG 
ekg@szszri.hu Hétfő–péntek: 700–800 06-24/524-170

CSONTRITKULÁS (ODM) 
odm@szszri.hu Rendelési időben  06-24/524-123

FIZIKOTERÁPIA 
fizikoterapia@szszri.hu Rendelési időben 06-24/524-124

FOGÁSZAT 
fogaszat@szszri.hu Rendelési időben 06-24/524-186, 
  06-24/524-156

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 
foglalkozasegeszsegugy@szszri.hu Rendelési időben 06-24/524-146

FÜL-ORR-GÉGÉSZET 
fulorrgege@szszri.hu Rendelési időben 06-24/524-147

GASZTROENTEROLÓGIA*   
gasztroenterologia@szszri.hu Hétfő és péntek: 800–1200 06-24/524-143

GYERMEKPULMONOLÓGIA*   
pulmonologia@szszri.hu Hétfő: 800–1200 06-24/524-157

GYÓGYMASSZÁZS 
gyogymasszazs@szszri.hu Rendelési időben 06-24/524-189

GYÓGYTORNA 
gyogytorna@szszri.hu Rendelési időben  06-24/524-185

IDEGGONDOZÓ 
ideggondozo@szszri.hu Hétfő–péntek: 700–800 06-24/403-498

IDEGGYÓGYÁSZAT 
ideggyogyaszat@szszri.hu Hétfő: 700–900  06-24/524-188
 Kedd: 930–1130 
 Szerda: 700–900 
 Csütörtök: 1330–1430 
 Péntek: 700–900 

KARDIOLÓGIA 
kardiologia@szszri.hu Hétfő–péntek: 700–800 06-24/524-170

LABORATÓRIUM 
laboratorium@szszri.hu Hétfő–péntek: 1000–1300 06-24/524-152

MAMMOGRÁFIA 
mammografia@szszri.hu Hétfő–péntek: 1100–1300 06-24/524-140

MÁGNES- ÉS LÉZERTERÁPIA 
magnesterapia@szszri.hu Rendelési időben 06-24/524-144

Szakrendelés Időpont adása  Telefonszám
E-mail cím telefonon 

NŐGYÓGYÁSZAT 
nogyogyaszat@szszri.hu Hétfő–péntek: 730–800 06-24/524-128, 
  06-24/524-187

ORTOPÉDIA 
ortopedia@szszri.hu Hétfő–péntek: 1200–1400  06-24/524-120

PAJZSMIRIGY-SZAKRENDELÉS
belgyogyaszat@szszri.hu Hétfő–péntek: 700–800 06-24/524-170

PULMONOLÓGIA 
tudogondozo@szszri.hu Hétfő–csütörtök: 730–800, 1700–1800, 
 péntek: 730–800 06-24/524-162

REUMATOLÓGIA 
reumatologia@szszri.hu Dr. Kovács Magdolna:
 Hétfő, szerda: 730–830, 
 kedd, csütörtök: 1330–1430, 
 péntek (páros héten): 730–830

 Dr. Garanyi Irma: 
 Rendelési időben 06-24/524-125

RÖNTGEN 
rontgen@szszri.hu Hétfő–péntek: 1100–1300 06-24/524-140

SEBÉSZET 
sebeszet@szszri.hu Hétfő–péntek: 700–800 06-24/524-141, 
  06-24/524-142

SPORTORVOS*  ● 
sportorvos@szszri.hu Szerda: 1000–1200 06-24–524-157

SZÁJSEBÉSZET 
szajsebeszet@szszri.hu Hétfő: 1200–1400 06-24/524-143

SZEMÉSZET 
szemeszet@szszri.hu Hétfő–csütörtök: 630–730, 
 péntek: 1000–1200 06-24/524-181

TÜDŐGONDOZÓ 
tudogondozo@szszri.hu Hétfő–csütörtök: 730–800, 
 1700–1800, 
 péntek: 730–800 06-24/524-162

TÜDŐSZŰRÉS 
tudogondozo@szszri.hu Hétfő–csütörtök: 730–800, 1700–1800, 
 péntek: 730–800 06-24/524-162

ULTRAHANG 
ultrahang@szszri.hu Hétfő–péntek: 1100–1300 06-24/524-140

UROLÓGIA 
urologia@szszri.hu Hétfő–szerda: 800–900, csütörtök: 1500–1600, 
 péntek: 800–900 06-24/524-145

Az e-mailek feldolgozása a beérkezés után 24 órán belül megtörténik. Ezt követő-
en a nem beutalóköteles szakrendelések esetén 24 órán belül, a beutalóköteles 
szakrendelések esetén 48–72 órán belül kap választ, kivéve a * jellel jelölt szakren-
deléseket! Mindenről bővebb információt találhat honlapunkon: www.szszri.hu
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A szigetszentmiklósi testület 
2005-ben elhatározta, hogy tér-
figyelő kamerarendszert épít ki a 
városban. Ekkor 24 kamerát tele-
pítettek. Már akkor látszott, 
hogy az elektronikus szemeknek 
visszatartó erejük van a bűnö-
zést illetően. Rövidesen a kör-
nyező települések is jelezték, 
hogy csatlakozni szeretnének a 
hálózathoz. Így Dunaharaszti, 
Taksony, Halásztelek, Szigetha-
lom és Tököl utcáit is a Sziget-
szentmiklósi Rendőrkapitány-
ságról figyelték. A  monitorokat 
két ember tartotta szemmel a 
rendőrségen. Természetesen nem 
mindegy, hogy 70-80 vagy csak 
30-40 kameraképet kell figyelni-
ük. Dunaharaszti 3 évvel ezelőtt, 
2012-ben döntött úgy, hogy 
saját rendszert épít ki és leválik a 
szigetszentmiklósiról. A taksonyi 
hálózat 2007 októbere óta volt 
összekötve a központtal. Az ot-
tani képviselő-testület 2015. 
május elsejei hatállyal mondta 
fel a felügyeletről és működte-
tésről szóló megállapodást. 
Ténylegesen azonban csak októ-
ber végén válik el a két rendszer, 

mert a szerződésben hat havi fel-
mondási idő szerepel. 

Szigetszentmiklóson a rend-
őrség és a képviselők javaslatára 
bővül a kamerarendszer. A jelen-
legi 11 helyett jövőre 30 műkö-
dik majd – ebben benne van a 
meglévők cseréje is. A Híd a ge-
nerációk program keretében 
pedig további 16 térfigyelő ka-
merát helyezünk ki. 

Ezúttal is érkeztek a rádiómű-
sorhoz hozzászólások a hallgatók 
részéről, akik a közbiztonsággal 
kapcsolatban kérdeztek: „Kedves 
Lakihegy Rádió! Jól hangzik, hogy 
a város tele van térfigyelő kame-
rákkal, de kérdem én, van-e értel-
me? Mert amikor ezek lefilmeznek 
egy bűnesetet, és később közzéte-
szik az interneten az elkövetőről 
készült képet, a legtöbbször felis-
merhetetlenek a rossz minőség 
miatt. Miért van ez?”

Papp István úgy reagált: az új 
kamerák már fejlettebbek a régi-
eknél, így élesebb képet biztosíta-
nak majd.

„Tisztelt képviselő úr! Nagyon 
szépen rendbe hozták Sziget-
szentmiklóson a kis posta mögötti 
parkot! A fiatalok azonban folya-
matosan megrongálnak valamit, 
és itt már nem gyerekcsínyről, 
hanem jelentős károkról beszé-
lünk, szerintem. Lesz-e kamera 
ebben a parkban, hogy végre el-
kapják ezeket a vandálokat?”

A válasz szerint a fejlesztés 
folyamán legelőször a Bajcsy-Zsi-
linszky út és a Gyári út találkozá-
sánál lévő parkot kamerázzák be. 
Sok bejelentés érkezett már 
ugyanis olyan bűnesetekről, ame-
lyek a városnak ezen a pontján 
történtek. A rendőrség korábban 
már megsokszorozta az ottani el-
lenőrzések számát, melyeknek van 
is visszatartó erejük. Ezenkívül a 
központban hamarosan 14 kame-
rát helyeznek el a Híd a Generáci-
ók Között program keretében.

Napirenden a közbiztonság
A Lakihegy Rádió (FM 107) minden hónap első szerdáján jelentkező 
interaktív műsora, a Napirenden ezúttal Szigetszentmiklós közbiz-
tonságával, illetve a város térfigyelő kamerarendszerével foglalko-
zott. A stúdió vendége Papp István, a Köznevelési, Nemzetközi 
Kapcsolatok és Közbiztonsági Bizottságának elnöke volt.

Ha kíváncsi rá, hogy milyen kérdéseket tettek még fel a Lakihegy 
Rádió hallgatói, hallgassa vissza a műsort a www.laki hegy-
radio.hu oldal hangos archívumában, vagy nézze meg a www.
duna-media.hu oldal Magazinok menüpontja alatt található 
Napirenden feliratra kattintva! Továbbra is várják a szerkesz-
tők a lakossági észrevételeket, kérdéseket a napirenden@
lakihegyradio.hu e-mail címre, valamint a 06-20/95-95-107-es 
telefonszámon.



Zala Judit és Zala Viktor rá-
adásul rögtön két díjat is be-
söpört. Egy étcsokoládé bu-
rokba rejtett zölddió-töltelé-
kes, illetve egy fehércsokoládé 
burokba zárt matcha tea-lime-
gyömbér kombinációval ké-
szült bonbonnal nyerték el a 
londoni zsűri tetszését. 

A versenyt 1994 óta min-
den évben megrendezik. Cél-
juk, hogy megtalálják a világ 
legjobb ételeit és italait. A 400 
fős kritikusból, Michelin-csil-
laggal kitüntetett szakácsok-
ból, neves áruházláncok be-
szerzési igazgatóiból álló zsűri 
hónapokig tartó tesztelés 
során választja ki a legjobba-
kat. A vakkóstolásos módszer 
biztosítja, hogy a csomagolás 
nélküli termékeket kizárólag 
ízük és küllemük alapján 
rangsorolja a zsűri.

Judit és Viktor augusztus 
első napjaiban tudta meg az 
eredményt, melyet a verseny 
honlapján tettek közzé. A 
zsűri értékelése így hangzott: 
gyönyörű, fényes felület, kel-
lemesen roppanó csokoládé-
burok és egy szokatlan, finom, 
tartalmas íz. Zala Judit csoko-
ládémester elmondása szerint 

a zöld dió ízének semmi köze 
nincs ahhoz a diós ízhez, me-
lyet a legtöbben megszoktunk. 
Amikor a fán még zöld a dió 
és nem alakult ki a csonthéja, 
leszedik és különleges módon 
feldolgozzák. Judit és Viktor 
egy Balaton környéki barát-
juktól szerzi be az alapanya-
got. A matcha tea pedig a ja-
pánok tradicionális, zöld porrá 
őrölt, tealevelekből készült 
teája. A teacserjét árnyékban 
nevelik, emiatt az ellenreak-
ciót produkál: elkezd nagyobb 
mennyiségű klorofilt termelni. 
Ezután fermentálják a levele-
ket, majd finom porrá őrlik.

A bonbonokat személyesen 
is le lehetett volna adni Lon-
donban, a családi manufaktú-
rának azonban rengeteg a te-
endője, így gyorspostán jut-
tatták el az ínyencségeket a 
brit fővárosba. Gondosan be-
csomagolták, hiszen ilyenkor 
arra is kell figyelni, hogy a 
bonbonok ne legyenek kitéve 
a hőmérséklet-ingadozás kö-
vetkezményeinek. 12–20 fok 
között érdemes tárolni a cso-
koládét, s bár 24 fok nem okoz 
nagy gondot az állagban, kül-
lemre már nem úgy fest, mint 

normál tárolási körülmények 
között. 

A házaspár nem tősgyöke-
res szigetszentmiklósi, bár 
Viktor szülei annak idején 
építettek egy nyaralót a Duna-
parton, az Ádám Jenő sétá-
nyon. Ennél fogva sok nyarat 
töltött itt gyermekkorában. 
A családalapítás után azonban 
Szigetszentmiklóst választot-
ták és ide költöztek Budapest-
ről, lassan már 20 éve. Mind a 
ketten pályaelhagyók. Viktor 
nemrég lett a cég főállású 
ügyvezetője, melyet előtte 
párja évekig épített. Judit 
auto didakta módon sajátította 
el a csokoládékészítés csínját-
bínját, szakkönyvekből és a 
YouTube-ról tájékozódott. 
A  rengeteg tanulás után úgy 
érezte, kell egy hely, ahol le-
tesztelheti tudását. Erre a leg-
alkalmasabbnak a Csokoládé 
Akadémia bizonyult, melynek 
elvégzése után még mindig 

rendszeresen vesz részt képzé-
seken. 

A házaspár folyamatosan 
kísérletezik, elmondásuk sze-
rint a legjobb főkóstolóik a 
család és a barátok. Sosem 
gondolkoznak direkt új recep-
ten, egyszerűen nyitott szem-
mel járnak, és amint eszükbe 
jut, hogy miből lehetne az 
említett bonbonokhoz hasonló 
ínyencségeket készíteni, neki-
látnak az elkészítésüknek.

Viktor szerint egy ilyen 
elismerés felelősséggel jár, 
így egyre jobban kell töre-
kedniük a tökéletességre. Ezt 
meg is teszik majd, és a jövő-
ben is új ízekkel, új párosítá-
sokkal neveznek különböző 
gasztronómiai versenyekre. 
Ez egy óriási lehetőség szá-
mukra, hogy végre kilépjenek 
az ismeretlenségből, a külön-
leges ízek kedvelői pedig fel-
fedezzék őket. Gratulálunk a 
mestereknek!
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Szigetszentmiklósiak nyerték 
a „csokoládék Oscar-díját”!

2015-ben először díjaztak magyar édességet az egyik legnívó-
sabb nemzetközi gasztronómiai versenyen, a Great Taste 
Awardson, mégpedig praliné kategóriában. Az már csak hab a 
tortán, hogy a gasztronómia Oscar-díjaként emlegetett elisme-
rést az egyik szigetszentmiklósi csokoládémanufaktúra nyerte.

A Zala házaspár a Lakihegy Rádió munkatársainak társaságában
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TÖRÕDJ TESTED, LELKED
EGÉSZSÉGÉVEL!

www.maitrastudio.hu
Telefon:

+36703203923

Erõ, állóképesség,
robbanékonyság,
fogyás!

Telefon:
+36302572846

www.kettlebellsziget.hu

Immár második alkalommal – 
önkormányzati támogatással 
– július 2–7-ig Mezőkövesden 
a Zsóry-Zsibongóban táboro-
zott iskolánk közel 100 diákja, 

8 felnőtt kísérő és az igazga-
tónő.

Néhány program a teljesség 
igénye nélkül: szobaszemle, 
diszkó, sportversenyek, vetélke-

dők, kézműves foglalkozások, 
gyalogtúra, kirándulás, bátor-
ságpróba, jelenetverseny, Hoo-
ligans-koncert, fürdőzés stb. 
Mivel indiántábort szervez-

tünk, a táborlakók filmvetítés-
sel egybekötött előadást hall-
hattak az indiánok életéről, 
eredetéről, törvényeiről, és az 
ehhez kapcsolódó foglalkozá-
sok tarkították a színes napo-
kat. Fantasztikus időt fogtunk 
ki, a Zsóry-fürdőben a stran-
dolás, csúszdázás, a városban a 
fagyizás felejthetetlen élményt 
jelentett mind annyiunknak.

Utolsó este egy fergeteges 
táborzárót tartottunk, ahol in-
diántörténeteket adtak elő a 
kis „indiánok”, sőt még a ta-
nárok is készültek egy humo-
ros jelenettel.

Összegezve: annyira jól si-
került a tábor, hogy hazafelé a 
buszon a táborlakók már a 
jövő évi lehetőségekről érdek-
lődtek – bízva a támogatásban 
is. Jövőre ugyanitt!

TÖRZSFŐNÖK
József Attila Általános Iskola 

és AMI

Indiántábor Mezőkövesden

Kicsi indiánok

Zsóry-indiánok

Tanár indiánok



 2015. 9. szám KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 7

A szervező Német Kisebbségi 
Önkormányzat idén is kitett 
magáért, és az elmúlt évekhez 
hasonló jó hangulatú eseményt 
varázsolt a Bowling Cafe par-
kolójába augusztus 19-én.

Este 6 órától az Ádám Jenő 
Zeneiskola Fúvószenekara 
adott térzenét, őket követték a 
taksonyi fúvósok, majd a 
szigetszentmártoni senior 
tánc csoport tartott svábtánc-
bemutatót. 

Idén sem marad el a már 
hagyományosnak mondható 
tűzijáték, amely után éjfélig 
folytatódott a tánc és a mulat-
ság a szabad ég alatt.

Sváb Party 
tizenhetedszer
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Augusztus 20-a képekben

Az Ádám Jenő Zeneiskola Fúvószenekara
Lukács Sándor Jászai Mari-
díjas, kiváló művész szaval

Az új kenyeret Deák Csaba görögkatolikus 
parókus szenteli meg

Szabó József polgármester szegi meg az 
új kenyeret

Szirtes Edina és a Fabula Rasa zenekar bekonferálása

Ünnepi beszédet mond Borbély Lénárd, 
Csepel polgármestere
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Kossuth-díjas festőművész kiállítása a Városi Galériában

Augusztus 20-án a városi ünnep-
séget egy festménykiállítás nyi-
totta meg a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház emeleti galériájá-
ban. Aknay János munkáit No-
votny Tihamér művészettörté-
nész méltatta, köszöntőt pedig 
városunk polgármestere, Szabó 
József mondott a szépszámú ér-
deklődő közönség előtt.

A tárlat megtekinthető szeptember 20-ig a Városi Galériában. 
Nyitva tartás hétfőtől péntekig 11–18 óráig, szombaton 9–13 óráig.

Színpadon a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes

Az ünnep záróakkordja 
az elmaradhatatlan tűzijáték



Szigetszentmiklós Vízi Sport Egyesület

2015. szeptember 19. 15:07 óra
Táv: 7000 m
VERSENYSZÁMOK:
– T. kajak 1 (női, férfi)
– Teng. kajak 1 (női, férfi)
– T. kenu 2 (férfi)
– T. kenu 2 (vegyes)
– T. kenu 4 (nyitott)

ARANYFAKANÁL
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Játékban a megerősített futballcsapat
Elkezdte a bajnokságot az SzTK-Erima NB II-es labdarúgócsapata. Lap-
zártánkkor négy fordulót teljesített az együttes, két győzelem mellett 
egy-egy döntetlen és vereség szerepel a mérlegben. Emellett elkezdődött 
a Magyar Kupa-szezon is, ám a gárda számára be is fejeződött, mert 
Komlón 3-2-es vereséget szenvedett. 

Horváth Ferenc vezetőedző irányítása mellett egy alaposan átalakult 
keret kezdte meg a szezont. A klub megszerezte Békéscsabáról Balázs 
Richárdot, aki igazolva a döntés helyességét, győztes gólt szerzett Sop-
ronban. A Bp. Honvédtól kölcsönbe érkezett Bora György, Vólent Roland 
(pontot érő gólt rúgott a ZTE ellen) és Tóth Benjámin, a kispesti együttes-
től pedig végleg a klubhoz került Czuczi Márton kapus. A tavaly még NB 
I-es Kecskeméttől igazolt Szigetszentmiklósra a nagy tehetségnek tartott 
Lévai Norbert, valamint Polyák Pál. Mellettük jelentős élvonalbeli múlttal 
rendelkező labdarúgókat is szerződtetett a csapat, így a két újpesti neve-
lésű futballistát, Nagy Olivért és Gulyás Mátét, továbbá a Debrecent is 
megjárt Illés Gyulát. Rajtuk kívül az érkezők között szerepel még Kovács 
János, aki legutóbb a Siófok játékosa volt, de szerepelt már külföldön is.

A csapat összességében jól kezdte a szezont, különösen a Csákvár 
idegenbeli legyőzése számít nagy bravúrnak, hiszen a Fejér megyei rivális 
először az SzTK-Erimától kapott ki a szezonban. 

Eredményes évet tudhat maga mögött a Szi-
geti Bikák Sport Egyesület. Míg az utánpótlás-
csapatok szereplésükkel felhívták a figyelmet 
városunk egyesületére, a felnőttcsapat az 
OBIV-bajnokság rendkívül erős mezőnyében a 
8. helyen végzett.

Mint azt az utánpótlás-koordinátortól, 
Droppa Bélától megtudtuk, a szigetszentmik-
lósi hokicsapat valamennyi korosztályos gye-
rekcsapata remekül szerepelt az egész szezon 
alatt. A Magyar Jégkorong Szövetség által 
rendezett nemzeti bajnokságban olyan nagy 
múltú egyesületeket győztek le tornákon, 
mint az FTC, a Vasas vagy a KMH, ismertté 
téve ezzel a klub nevét a magyar jégkorong-
életben. 

Az elmúlt szezon során a korábbi 98-szo-
ros válogatott kapus ikonnal, Szuper Leventé-
vel (a Vasas HC sportigazgatója) való meg-
egyezés alapján kölcsönjátékosok is segítették 
a Szigeti Bikák munkáját. Ez a közös munka 
tette lehetővé, hogy mindhárom szigetszent-
miklósi korosztály összes sportolója végig-
játssza a szezont.

Persze az eredmény nem jött magától, ren-
geteg munka és edzés áll a siker mögött. 

A Zsigmond Imre által vezetett edzői stáb egész 
évben állhatatosan foglalkozott a gyerekekkel, 
munkájukban nagy segítséget nyújtott az, hogy 
a szigetszentmiklósi önkormányzat által a Kéktó 
Szabadidő Parkban felállított mobil jégpályán 
mindennapos edzést tarthattak a gyerekeknek, 
ameddig az időjárás engedte. 

A hideg idő elmúltával a csapat a budapes-
ti Tüskesátorban tartotta az edzéseit, valamint 
az utóbbi pár hétben a nemrég átadott, vado-

natúj Tüskecsarnokot is kipróbálhatták a fiatal 
jégkorongozók. A hetenkénti többszöri bejárás, 
valamint a hétvégenkénti vidéki, budapesti 
tornák rengeteg áldozatot igényeltek a szülők 
részéről is. Szerencsére lelkesedésben ők sem 
maradtak el a gyerekektől és edzőktől, így mára 
elmondható, hogy nemcsak a gyerekek alkot-
nak egységes csapatot, hanem a szülők is ösz-
szetartó közösséggé kovácsolódtak.

Idén a világ elitjébe bejutó magyar jégko-
rong-válogatott szenzációs eredménye  bebi-
zonyította, hogy milyen lehetőségek rejlenek 
az itthoni jégkorongsportban. Agócs Zsolt, a 
Szigeti Bikák egyesület elnöke elmondta: re-
ményei szerint az egyelőre még csak tervező-
asztalon meglévő Szigetszentmiklósi Műjég-
pálya vonalai is lassan testet öltenek majd, 
mivel komoly igény lenne egy egész évben 
használható fedett jégpályára a városban.

Mivel a klub folyamatosan fejlődik és nö-
vekszik, az egyesület szívesen vár minden 
olyan jelentkezőt Szigetszentmiklósról és kör-
nyékéről, aki elmúlt 5 éves és szeretné kipró-
bálni a jégkorongot vagy szeretne megtanulni 
korcsolyázni. 

Elérhetőség: www.szigetibikak.hu

Eredményes évet zárt a városi jégkorongcsapat

A csapat további őszi mérkőzései: 
SZEPTEMBER 12., 16.30: 
 Szeged (idegenbeli) 
SZEPTEMBER 19., 16.00: 
 Kisvárda (hazai)
SZEPTEMBER 26., 16.00: 
 Soroksár (i)
OKTÓBER 3., 15.00: Ajka (h)

OKTÓBER 17., 14.30: Siófok (h)
OKTÓBER 24., 14.30: Budaörs (i)
OKTÓBER 31., 13.30: Mezőkövesd (h)
NOVEMBER 7., 17.00: 
 Dunaújváros (i)
NOVEMBER 21., 13.00: Vác (h)
November 28., 16.00: 
 Balmazújváros (i)

SZABACS KUPA
KAJAK-KENU VERSENY

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Buszesz Zrt.
Hajdú Prizma Kft.
Tündérvíz
Tóth Autósbolt
Rukkel Waterpark
Polonium Bt.



 2015. 9. szám KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 11

Szeptember 12. (szombat) 
XIII. Csepel-szigeti Halászléfőző 
Verseny 
A verseny 9.00 és 13.00 között zaj-
lik. Eredményhirdetés 14.00-kor.
Helyszín: Kéktó Szabadidő Park

Szeptember 12. (szombat)
Lovas felvonulás 
Indulás 9 órakor a Városháza elől.
A városban zajló lovas felvonulás a 
Kéktó Szabadidő Parkba érkezik 13 
órára néptáncosok kíséretében. 
Szervező: Szigetszentmiklósi Lovas 
Klub. Helyszín: Kéktó Szabadidő Park

Szeptember 17. (csütörtök),
  9.00–14.00

Az Anyatej Világnapja
Ismeretterjesztő előadások, foglal-
kozások, termékbemutatók, tanács-
adás. Szervező: Szigetszentmiklós 
Város Védőnői Szolgálata. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Szeptember 19. (szombat),
  9.30–21.00

IX. Szabacsi Nap 
Hagyományőrző rendezvény az 
Árpád utcában.
Délelőtt:
9.30    Betyáros Gólyalábas mulatság
10.00 Eszterlánc Mesezenekar kon-
certje. Kéz műves foglalkozások, in-
teraktív játékok kicsiknek és nagyok-
nak. Mesterségbemutatók, régészeti 
foglalkozás a Csepeli Helytörténeti 
Gyűjtemény munkatársaival. Pöcök 
Egyesület kézműves foglalkozásai a 
Helytörténeti Gyűjteményben. Népi 
Játékok Udvara – fa körhinta!
11.00  Nosztalgia városnéző járat az 
IKARUS 55 autóbusszal
14.00 TÉRZENE – Ádám Jenő 
Zeneiskola Fúvószenekara
14.30 Szabacsi Mustra – művészeti 
csoportok bemutatkozása
15.00 Galgahévízi Kisiglicék – Föl-
szál lott a páva versenyzői
15.30 Kunszentmiklósi Néptánccso -
port műsora
16.30 Sziget Színház
17.00 Wolf Kati 

17.30  Pál Dénes 
18.00  Gájer Bálint 
19.00  Szabacs-záró – Nosztalgia 
Dance Band

Egész nap: Népi kirakodóvásár, 
népi mesterségek bemutatója. 
Kürtős kalács, kemencés lángos, 
lacikonyha, házi rétes, birkapör-
költ. Must- és borkóstoló. Kiállítás 
a Pest Megyei Értéktár anyagából 
a Hordai Portán.
Szabacsi Udvar – a Szabacsi Hon is-
mereti Egyesület háziasszonyainak 
főztje. A Kossuth Kertbarát Kör 
terménybemutatója. A belépés díj-
talan! Helyszín: az Árpád utca le-
zárt szakasza

Szeptember 21. (hétfő), 18.00
II. Országos Kézimunka Kiállítás és 
Verseny-megnyitó
A kiállítás megtekinthető: szeptem-
ber 21–24., 10.00 és 18.00 között.
Szervező: Kézügyes Bolt. 
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

Szeptember 25. (péntek), 18.00
Magyar–Finn Baráti Kör rendezvénye
A belépés díjtalan! 
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

Szeptember 26. (szombat), 11.00
Szigetszentmiklósi Őszi Tárlat
Szervező: PATAK KÉPZŐMŰVÉSZETI 
EGYESÜLET. Helyszín: Városi Galéria, 
Szigetszentmiklós

Szeptember 27. (vasárnap), 17.00
Szigetszentmiklósi Sziget Színház 
Dés–Geszti–Békés: A dzsungel 
könyve c. musical két felvonásban. 
Rendező: Pintér Tibor. Jegyár: 
2000 Ft. Jegyek elővételben vásá-
rolhatók a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház információs szolgá-
latánál vagy Miskovits Katalin kö-
zönségszervezőnél a 06-30/422-
3851-es telefonszámon. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház, 
színházterem

Szeptember 28-29-30.
(hétfő-kedd-szerda), 9.00 és 10.30

Őszi gyermekszínház
A Ziránó Színház: Pinokkió című 
előadása. Előadások: 9.00-kor óvo-
dásoknak, 10.30-kor kisiskolások-
nak. Jegyár: 800 Ft. Az előadásokra 
egyéni érdeklődőket csak korláto-
zott számban tudunk fogadni! 
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

Szeptember 29–30. 
 (kedd–szerda), 14.00

VI. Benedek Elek mesemondó 
verseny 
A versenyre jelentkezhetnek a 
Szigetszentmiklóson tanuló 6–14 
éves diákok. Jelentkezni a saját is-
kolában lehet. Jelentkezési határ-
idő: 2015. szeptember 22. (kedd). 
Hely szín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

Október 3. (szombat), 19.00
ZORÁN-KONCERT
Fővédnök: Szabó József polgármes-
ter. Jegyek elővételben vásárolhatók 
a Városi Könyvtár információs szol-
gálatánál! Jegyárak: 4000 Ft, 3000 
Ft, 2500 Ft. Szervező: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház. Helyszín: 
Városi Sportcsarnok (Sziget szent-
miklós, Szebeni u. 81.)

Október 5–10. (hétfő–szombat)
Könyvtári programok
Az Országos Könyvtári Napok kere-
tében Könyvvásár – „Megbocsátás 
hete” – Kölcsönzési akció.

Október 6. (kedd), 11.00
Megemlékezés az aradi vértanúk 
kivégzésének 165. évfordulója al-
kalmából. Ünnepi beszédet mond 
Virág Róbert, a Kulturális, Sport- és 
Társadalmi Kapcsolatok Bizott-
ságának elnöke. Közreműködnek a 
Bíró Lajos Ált. Iskola 8. évfolyamos 
diákjai. Szervező: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, valamint a Kárpátok–
Erdély Baráti Kör. Helyszín: Kossuth 
Lajos utcai kopjafa

Október 10. (szombat), 9.00–13.00
Őszi Babaruha Börze
Helyszín: Városi Könyvtár és Közös-
ségi Ház
Október 10. (szombat), 15.00

Magyar Festészet Napja
15.00 Képzőművészeti szeminárium
15.30 AKCIÓFESTÉSZET
A művészek a helyszínen festenek 
képet, melyet a városnak ajándékoz-
nak. Legyen ön is jelen a festmény, a 
művészet születésénél! A belépés 
díjtalan! Szervező: Városi Galéria és 
az Insula Képzőművészeti Egyesület

Október 12. (hétfő), 14.00 
Városi Idősek Napja
Ünnepi köszöntőt mond Szabó 
József polgármester. Műsort adnak 
városunk nyugdíjas művészeti cso-
portjai. Helyszín: Új Általános Iskola 
és Zeneiskola, hangversenyterem. 

Október 15. (csütörtök), 18.00
Életmódváltó Klub évadnyitó 
előadás. „A gyógyító kód” – gyakor-
lati módszerek bemutatása. Előadó: 
Cserkúthy Balázs, a könyv magyar-
országi kiadója. Jegyár: 700 Ft/fel-
nőtt, 400 Ft/diák, nyugdíjas. Hely szín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 

Október 16. (péntek), 19.30
Nemcsak Jazz Klub
Fellép: Ferenczi György & Rackajam
Jegyár: 1900 Ft. Jegyek elővételben 
vásárolhatók a helyszínen. Hely szín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház, 
színházterem

Október 17. (szombat), 17.00
Őszi Családi Délután az Egészség 
BirodALMA’ban
17.00 Az Alma együttes koncertje
18.00 Alex Birodalma: Alex, a keksz-
készítés. Egészséges élelmiszerek be-
mutatója és kóstolója ételallergiák 
figyelembevételével. Jegyár: 1300 Ft. 
Jegyek elővételben vásárolhatók a 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
információs szolgálatánál. Helyszín: 
Új Általános Iskola és Zeneiskola, 
hangversenyterem és aula.

2015. szeptember–októberi 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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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! 

OKTOBER 3-4.

Kirandulas a 
Kvassay Zsilipen at Budapestre
Két zsilipelés, a Ráckevei Duna-ág természet világa, 
majd fővárosunk története a vízről nézve -
sok sok minden, amit eddig nem tudott!                       
Időpont: 2015. oktober 3. (szombat) 9.30-15.00
Részvételi díj: 3000 Ft/fő
 

Holgyek éjszakaja
Egy laza, hangulatos kora őszi esti hajózásra invitáljuk 
a Hölgyeket. Egy pohár italra a vendégeink és 
természetesen meglepetés vendéggel is készülünk!
Időpont: 2015. oktober 3. (szombat) 18.00-20.00
Részvételi díj: 3500 Ft/fő
 

Rajzoljunk egyutt a hajon!
Rajzold le "Klárát" "munka közben" és megjutalmazunk!
A 3 legjobb alkotást díjazzuk, 
de minden részt vevő kap meglepetést.
Időpont: 2015. oktober 4. (vasárnap) 09.30-10.30
Részvételi díj: 2500 Ft/1 felnőtt+1 gyermek, 
minden további gyermek 750 Ft
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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! 

OKTOBER 10-11.

Kirandulas  Rackevére
A Ráckevei Duna-ág természet világa, 
sok sok minden, amit eddig nem tudott 
Ráckevéről és környékéről.                       
Időpont: 
2015. október 10. (szombat) 9.00-16.30

Részvételi díj: 
AKCIÓ!!! 3000 Ft/fő
 
ASZOK” kirandulas
Vadász,- és bor kultúra 
a Ráckevei Duna ágon! 
Titkok és sosem hallott történetek!
Időpont: 
2015. október 11. (vasárnap) 9.30-10.30

Részvételi díj: 
2000 Ft/felnőtt, 
1500 Ft/nyugdíjas/diák,
3900 Ft/család
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IMPRESSZUM

Nincs többé algás és zavaros akvárium… 

Ha elege van az algából, a végeláthatatlan vízcserékből, a 
folyamatos pénzkidobásból… 

helyette gyönyörködhetne inkább az akváriumában! 

Erre az                       a megoldás! 

A komplett rendszer takarítását mi végezzük! 

Az élővilágra GARANCIÁT vállalunk! 

Prémium termékekkel dolgozunk! 

Mi kristálytiszta akváriumot garantálunk Önnek! 

Rendelje meg szolgáltatásunkat szeptember 30-ig, és 
BÓNUSZKÉNT 1 éves Akvárium magazin előfizetéssel 
lepjük meg! 

Keressen és hívjon minket még ma!  

+36-30/824-4039 

www.aquastyle.hu  
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