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Beruházások, városüzemeltetés, 
ingatlan ügyek
A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-
től 2000 tonna mart aszfaltot vásá-
rol, amelyhez fedezetet biztosít. 

A testület a Szigetszentmiklósi 
Csépi úti óvoda építése c. pályázat 
megvalósításához a 321/2017. (X. 
18.) sz. önkormányzati határoza-
tában biztosított fedezeten felül 
további fedezet-kiegészítést biz-
tosított.  

Fedezet-kiegészítést nyújtott a 
képviselő-testület a Massányi Ká-
roly út felújításához a 3/2017. (I. 
23.) sz. és a 432/2017. (XII. 13.) sz. 
önkormányzati határozatokban 
megállapított forráson felül.

Első olvasatban jóváhagyta a 
testület a Sziget Industrial Kft.-vel 
az 51101 jelű Csepeli út – közigaz-
gatási határ – 0202/4 hrsz.-ú út – 
Csepel-sziget gerincút halásztelki 
ág – M0 autóút által határolt terü-
letre vonatkozó településrendezési 
szerződést. Belterületbe csatolta a 
0201/4-0201/95, 0188/84, 0188/ 
126 hrsz.-ú ingatlanokat. A belte-
rületbe csatolással kapcsolatos 
összes költséget, különösen – de 
nem kizárólagosan – a termelésből 
történő kivonás költségeit a Sziget 
Industrial Kft.-re hárította. Elfo-
gadta az 51101 jelű Csepeli út – köz-
igazgatási határ – 0202/4 hrsz.-ú út 
– Csepel-sziget gerincút halásztelki 
ág – M0 autóút által határolt terü-
letre vonatkozó TSZT, HÉSZ és sza-
bályozási terv tervezetét.

A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy elvégezteti az önkor-

mányzat által fenntartott intéz-
mények és egyéb épületek terüle-
tén a 2018. év során rendkívüli 
jelleggel szükségessé vált felújítási 
munkálatokat.

Úgy döntött a testület, hogy el-
végezteti a Fővárosi Vízművek Zrt. 
által létesítendő ivóvíz gerincveze-
ték kiépítéséhez kapcsolódóan a 
Gyári út - Határ út és a Bajcsy-Zsi-
linszky út közötti szakaszának 
mindkét oldalán a járda felújítását 
a Fővárosi Vízművek Zrt. vízvezeték 
felújítási munkáihoz kapcsolódóan, 
közös beruházás keretében.

Intézményi, szociális 
és kulturális ügyek, beszámolók
A képviselő-testület Kerekes Lász-
ló intézményvezetői (magasabb 
vezetői) állására benyújtott pályá-
zatát érvényesnek nyilvánította, a 
Szigetszentmiklós Család- és 
Gyermekjóléti Központ intézmény-
vezetői teendőinek ellátására 
2018. július 1. napjától 2023. júni-
us 30. napjáig Kerekes Lászlót ha-
tározott időre, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerinti bérrel bízta meg.

Pályázat kiírásáról döntött a 
testület az iskolavédőnői álláshely 
betöltésére. Döntött a pályázati ki-
írásnak a Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) internetes oldalán, 
valamint Szigetszentmiklós város 
honlapján való közzétételéről, to-
vábbá felhatalmazta a Népjóléti 
Bizottságot, hogy a pályázati felhí-
vás eredménytelensége esetén azt 
változatlan tartalommal és szakmai 
feltételekkel, csak az időpont mó-
dosításával közzétegye mindaddig, 
amíg a pályázati felhívásra érvé-
nyes pályázat nem érkezik.

A képviselő-testület a kuratóri-
um kezdeményezésére úgy dön-
tött, hogy a Szigetszentmiklós 
Egészséges Városért Közalapítvány 
OTP Banknál vezetett bankszámlá-
ja felett a kuratórium elnöke, Papp 
István önállóan rendelkezik. Ennek 
megfelelően a Szigetszentmiklós 
Egészséges Városért Közalapítvány 
alapító okiratát is módosította. 

A Szigetszentmiklósi Pitypang 
Óvoda bővítésére tekintettel az in-
tézmény alkalmazotti létszámát a 
képviselő-testület megemelte 4 fő 
óvodapedagógussal, 2 fő dajkával, 

1 fő óvodatitkárral, 1 fő pedagógiai 
asszisztenssel és 1 fő konyhással 
2018. szeptember 1. napjától. 

Elfogadta a testület a Sziget-
szentmiklós Egészséges Városért 
Közalapítvány 2017. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolót.

Fedezet-kiegészítést biztosított 
a képviselő-testület a „Sziget-
szentmiklósi Vackor Integrált Böl-
csőde bővítése új, önálló épület-
tel” című pályázat keretében meg-
valósuló épület kiviteli terveinek 
elkészítésére.

Elszámolási kötelezettség mellett 
támogatta a testület a „Szigetszent-
miklós Egészséges Városért” Közala-
pítvány 2018. évi tevékenységét.

Egyéb ügyek
A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a 134/2018. (IV. 25.) sz. ön-
kormányzati határozat a) pontját a 
következők szerint módosítja: „tá-
mogatást nyújt az „Alapítvány a 
Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Ze-
neiskola Támogatásáért” nevű szer-
vezet részére az Ádám Jenő Általá-
nos Iskola és AMI által 2018. június 
25. és 30. között megrendezésre 
kerülő balatoni zenetábor testvér-
városi költségeihez a 15+5 fős 
kocani zeneiskola diákjainak és kí-
sérőiknek szállás- és étkezési költ-
ségeinek finanszírozására”.

Módosította a testület a 
179/2018. (V. 25.) sz. önkormány-
zati határozat 1. pontját aszerint, 
hogy a Miklósi Ifjúsági Napok ren-
dezvényt a módosított szakmai 
programmal, az elnyert támogatás 
felhasználásával megvalósítja.

a képviselő-testület 2018. június 12-i és június 27-i rendkívüli üléseiről

TÁJÉKOZTATÓ

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának adóirodája tájékoztatja a 
lakosságot és a vállalkozásokat, hogy a 2018. II. félévre esedékes helyi 
adókat és a gépjárműadót 2018. szeptember 17-ig lehet késedelmi 
pótlékmentesen megfizetni. 

Az építményadó, gépjárműadó, iparűzési adó, késedelmi pótlék, 
bírság számlákról szóló értesítések alapján a befizetés történhet az 
alábbi számlaszámokra, illetve a postázott befizetési csekkre. 

A számlaegyenleg-értesítők 2018. augusztus 21-től kerülnek kézbe-
sítésre. 

HELYI ADÓ HÍREK
Iparűzési adó számlaszám: 11742252-15393276-03540000
Gépjárműadó számlaszám: 11742252-15393276-08970000
Építményadó számlaszám: 11742252-15393276-02440000
Késedelmi pótlék számlaszám:  11742252-15393276-03780000
Bírság számlaszám: 11742252-15393276-03610000

Köszönjük az együttműködést!
Moldván Valéria

adóügyi irodavezető
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A H6-os HÉV vonalán au-
gusztus végéig elfogadnak 
bizonyos helyközi és agglo-
merációs bérleteket.

Szigetszentmiklós Város Pol-
gármesteri Hivatalának kez-
deményezésre július 16-tól 
augusztus 31-ig a sziget-
szentmiklósi (10 km-es) kör-
nyéki bérlet, valamint a Szi-
getszentmiklós bármely meg-
állójától, illetve Szigethalom 
autóbusz-állomástól Buda-
pestig kiállított környéki bér-
letek a H6-os HÉV-en is uta-
zásra jogosítanak Sziget-
szent miklós-Gyártelep és 
Millenniumtelep között.

A környéki bérletek csak 
az agglomerációs szakaszon 
érvényesek, ezért Millenni-
umtelep és Közvágóhíd kö-
zött ezen bérletek mellett 
rendelkezni kell a budapesti 
szakaszra érvényes utazási 
okmánnyal is (például Buda-
pest-bérlettel vagy vonal-
jeggyel).

MÁV-HÉV Zrt.

A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat 
hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 
(2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel Lajos u. 5.)
Ellátandó feladatok: 
a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. 
törvény 1. § (4) bekezdésében foglalt feladatok, 
továbbá a helyi önkormányzati rendeletekben 
meghatározott teendők ellátása.
A munkakör betöltésének feltételei:

– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– felhasználói szintű MS Office, 
– a közszolgálati tisztviselők képesítési előírá-

sairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. 
melléklete 30. pontja szerinti közszolgálati közép-
iskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség 

és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai 
végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

– B kategóriás jogosítvány,
– a kinevezés feltétele 90 napnál nem régeb-

bi erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, 
hogy a köztisztviselői jogviszonyt létesíteni 
szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve 
nem áll a köztisztviselői foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, 
– orvosi alkalmassági vizsgálat.

Előnyt jelent: 
– közigazgatási alapvizsga, 
– közterület-felügyelői vizsga megléte, 
– közterület-felügyelői munkakörben szer-

zett tapasztalat,
– szigetszentmiklósi helyismeret,
– saját gépjármű használata.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. augusztus 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 
benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
A munkakör betölthető: 
elbírálást követően azonnal. A pályázók az ered-
ményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 
8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A 
pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázatok benyújtása: postán vagy szemé-
lyesen (zárt borítékban) a Szigetszentmiklósi 
Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve 
(2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.).

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat közterü-
let-felügyelői munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban további 
felvilágosítás (csatolandó mellékletek stb.) 

dr. Máday Andrea igazgatási és népjóléti 
osztályvezetőtől kérhető 

a 06/24 505-595-ös telefonszámon.

A Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal jegyzője
pályázatot hirdet

közterület-felügyelői munkakör betöltésére

IDEIGLENES FORGALMI VÁLTOZÁS  

Érvényes: 2018. július 11-étől 

Érintett vonal:  
 

Értesítjük tisztelt Utasainkat, hogy 2018. július 11-étől (szerdától) várhatóan  

3 hónapig – útépítési munkálatok miatt – a 689-es autóbuszok terelt útvonalon 

közlekednek, és nem érintik Szigetszentmiklós (Lakihegy), Cseresznyés  
utca és Szigetszentmiklós (Lakihegy), Gát utca megállóhelyeket, helyette 

Szigetszentmiklós (Lakihegy), Áruházi bekötőút megállóhelyen állnak meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megértésüket köszönjük! 
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Megértésüket köszönjük! 

Értesítjük tisztelt 
Utasainkat, hogy 
2018. július 11-től 

(szerdától) várhatóan 
3 hónapig – útépítési 
munkálatok miatt – 

a 689-es autóbuszok 
terelt útvonalon 

közlekednek, és nem 
érintik Szigetszentmiklós 
(Lakihegy), Cseresznyés 

utca és Szigetszentmiklós 
(Lakihegy), Gát utca 

megállóhelyeket, 
helyette Szigetszentmiklós 

(Lakihegy), Áruházi 
bekötőút megállóhelyen 

állnak meg.

Megértésüket köszönjük!
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Ellátandó települések száma: egy településrész.
Ellátandó lakosságszám: 696 fő, területi ellátási kötelezettséggel.

A jogviszony időtartama, jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidős, 
vállalkozói (egyéni/társas) jogviszony.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 
166. szám alatti, nem önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő.

Ellátandó feladatok: Szigetszentmiklós város új, 07. sz. házi gyermek-
orvosi körzete területi ellátási kötelezettséggel, a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. 
rendeletben meghatározott házi gyermekorvosi feladatok ellátása az 
önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltéte-
lekkel, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján. 

Illetmény és juttatások: az egészségügyi szolgáltatások Egészség-
biztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben és a vonatkozó jogszabályok 
szerint, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján. 

Pályázati feltételek:
  a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 

4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való 
megfelelés (csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítés),

  büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad moz-

gás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy lete-
lepedett személy,

  egészségügyi alkalmasság,
  Magyar Orvosi Kamarai tagság.
  az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a 

végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt 
feltételek teljesítése. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szakmai tapasztalat, helyismeret.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a feladatellátás kezdete a 
feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevé-
kenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés 
hatálybalépését követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 12.

A pályázat elbírálásának rendje, határideje: a pályázatot a képviselő-
testület Népjóléti Bizottsága véleményezi, és a pályázati határidő letel-
tét követően a testület bírálja el a soron következő ülésén, legkésőbb 
2018. szeptemberében. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton 
Szigetszentmiklós Város Polgármesteréhez címzett – 2310 Sziget szent-
miklós, Kossuth Lajos u. 2. –, lezárt borítékban.
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat gyermekorvosi munkakör betöltésére”

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt (csatolandó 
mellékletek stb.) Papp Erika nyújt a 06/24 505-591-es telefonszámon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
PÁLYÁZATOT HIRDET

házi gyermekorvosi munkakör betöltésére

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

augusztus 6.–augusztus 12. Kígyó Gyógyszertár
augusztus 13.–augusztus 19. Elixír Gyógyszertár
augusztus 20.–augusztus 26. Melissa Gyógyszertár
augusztus 27.–szeptember 2. Szent Miklós Gyógyszertár
szeptember 3.–szeptember 9. Regina Gyógyszertár

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

2018. JÚNIUS HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT 
HALÁLESETEK

Allaga Lázár (1933)
Pajkos Mihály (1935)
Borbély Jánosné (1941)

Deme Viorica (1948)
Varga Rudolfné (1928)

Györfi Sándor (1949)

2018. JÚNIUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Domonyi Krisztina
–Váci Balázs Imre

Balla Krisztina Csilla–Pető István
Práger Eszter–Popper Pál
Burján Boglárka Barbara

–Bordács János
Bodnár Anett–Gere László
Tóth Enikő–Bohanek Balázs
Herdlicska Renáta–Varga Zoltán
Tóth Márta–Kittlinger János
Limberger Evelyn–Nagy Gergő
Angyal Rita

–Bodnár Attila Sándor
Pehl Anikó–Becz Tamás
Babiková Kristina–Joszkin Gergely
Telek Viktória Barbara

–Nádasdy Tamás András
Gyuricza Fanni

–Spitzer Attila Tamás 
Vörös Kata–Bernát Balázs
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Július 1-je hagyományosan a magyar egészségügy napja. 200 évvel 
ezelőtt ezen a napon született Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz 
okának és gyógymódjának megtalálója.

Szigetszentmiklós önkormányzata ezen alkalomból idén is kö-
szöntötte a városunkban szolgáló egészségügyi dolgozókat.

Az eseménynek a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozóter-
me adott otthont, ahol Szabó József polgármester köszöntötte a 
megjelenteket és mondott köszönetet a város nevében az egész év-
ben végzett áldozatos munkáért.

Az ünnepséget végül a Mocorgó Óvoda Süni csoportjának előadá-
sa tette még emlékezetesebbé.

Semmelweis napi ünnepség a Városházán

A nyári kánikulában is üdék a közterületek 
Szigetszentmiklóson



6 KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2018. 8. szám

Reggel 5:30-kor gördült ki a 
buszunk iskolánk elől. Az évfo-
lyam minden tagja végigaludta a 
Romániába tartó út első felét. 
Hiába voltunk fáradtak, minden-
ki izgatottan várta, hogy átlép-
jük a határt. A sorompónál nem 
vártunk sokat, gyorsan elértünk 
első állomásunkra, Nagyváradra.  
A Kanonok-sor, majd a székes-
egyház megtekintése után meg-
hallgattunk egy spontán orgona-
koncertet. 

A következő nevezetes hely-
színen, Nagyszalontán a Csonka-
toronyban berendezett Arany 
János Múzeum emlékeit néztük 
meg, majd a Fekete-Körös völ-
gyében fekvő várasfenesi tájház-
ban ismerkedtünk a környék népi 
kultúrájával. 

Köröstárkányban sokunk lelkét 
megérintő, megható beszédet hall-
hattunk egy helyi történész előadá-
sában a településen történt tragé-
diáról, az 1919-es mészárlásról.

A magyarremetei szálláshe-
lyeinken (Turul panzió és kem-
ping) elfoglaltuk a házainkat, 
majd következhetett a mindenki 
által nagyon várt vacsora. 
Vendéglátóink bőséges, finom, a 
helyi ízeket is bemutató ételeket 
szolgáltak fel nekünk.

Másnap az első célpontunk a 
magyarremetei református temp-
lom volt. Utána következett 
utunk legizgalmasabbnak ígérke-
ző programja, a Medve-barlang 
meglátogatása és a kirándulás a 
Pádis-fennsíkon.

Harmadik nap Csucsán álltunk 
meg először, majd a Sebesvárhoz 
sétáltunk fel. A bánffyhunyadi 
református templom történetével 
és festett kazettás mennyezeté-

vel ismerkedtünk ezt követően. A 
körösfői vásárban töltöttünk pi-
henésként egy kis időt. Délután 
jártunk Erdély legnevesebb teme-
tőjében, a Házsongárdi temető-
ben Kolozsváron.  Felkerestük a 
városközpontban Mátyás király 
szülőházát, a Szent Mihály-
temp  lomot, a Mátyás-szobor-
csoportot. Este az új, kolozsvári 
szállásunkon vacsoráztunk, majd 
pihentük ki magunkat. 

Az utolsó napon Ady Endre 
életének helyszíneit kerestük fel. 
Az első program a költő szobrának 
megkoszorúzása volt Zilahon, egy-
kori iskolája épületénél.  Ezután 
Ady gyerekkorának meghatározó 
helyszínén, Szilágylompérton jár-
tunk. A helyi lelkész mutatta be 
nekünk a református templomot, 
mesélt a kazettás mennyezet ké-
peinek titkairól, Ady és a település 
kapcsolatáról.

Eljutottunk Érmindszentre is, 
ahol láthattuk a költő szülőházát 
és a családi kúriát. 

A tanulmányi kirándulásunk 
utolsó helyszíne Nagykároly volt, 
ahol a Károlyi-kastélyban vezet-
tek körbe bennünket. Innentől 
már csak a hazaút várt ránk.

Tartalmas, élményekben gaz-
dag négy nap van mögöttünk, és 
bár nagyon elfáradtunk, soha 
nem felejtjük el ennek a csodála-
tos kirándulásnak az emlékét. 

Pusoma Dóra, 
Murvai Anna Regina, 

Springer Nóra

Ady és Arany nyomában Biharban 
és Érmelléken
Június 11. és 14. között a Határtalanul program keretében  
a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 7. évfolya-
mos diákjai közül 63-an öt tanárunk kíséretében tanulmányi 
kirándulásra indultak. Arany János és Ady Endre életének hely-
színeit kerestük fel Bihar megyei és érmelléki településeken.
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Ismerkedés és együttműködés 
határtalanul a Csonkában

Elsősorban a szakmai tapaszta-
latcsere volt a cél és az, hogy a 
diákok megismerjék egymást, 
valamint a helyi kultúrát. A 11. 
és 12.a osztály tanulóiból alakult 
a csoport, amelyikkel elindultunk 
egy irodalmi körútra Arany és 
Ady nyomában. Nagyszalontán 
meglátogattuk a Csonka-tor-
nyot, amely Arany-múzeum ként 
működik. Igazi élmény volt meg-
hallgatni Darvasi Zoltán Igazgató 
rögtönzött Arany-irodalom órá-
ját. 

Nagyváradon Adyt idéztük 
meg, hiszen csoportos városfel-
fedezésre indultak diákjaink 
azokra a helyszínekre, ahol ő is 
megfordult: Szigligeti Színház, 
Kanonok-sor, Léda-ház, Holna-
po sok szobra, EMKE Kávé ház és 
végül az Ady-múzeum.

A partneriskolánk diákjai ven-
dégül láttak minket, majd közösen 
ellátogattunk az év autószerelőjé-
nek, Kasziba Ferencnek a műhe-
lyébe, ahonnan gokartozni vittek 
minket a Traian Vuia-s tanulók.

Utolsó nap a nagyváradi vár-
ban kalandoztunk, majd elbú-
csúztunk Szent László kedvenc 
városától.

Májusban a nagyváradi diá-
kok látogattak el hozzánk. 
Sétáltunk a tanösvényen, amíg a 
tanulóink Czapek Tamásné igaz-
gató asszonnyal előkészítették 
iskolánk udvarát a közös grille-
zéshez. Amíg a fiúk sütögettek, a 
nagyváradi tanulók megtekin-
tették a tanműhelyünket Hézser 
Péter szakoktató tanár úr veze-
tésével. 

Ezután közös munka követke-
zett: egy Toyota szervomotor és 
egy régi csónakmotor összesze-
reléséből készítettünk csónak-
motort, amelyet ki is próbáltunk 
később a Kis-Dunán. Ezzel érint-

hettük a környezetvédelmet is, 
hiszen ezeket az alkatrészeket 
így újrahasznosítottuk.

Másnap budapesti körútra in-
dultak vendégeink: Parlament, 
Budai Vár, Margit-sziget. Utóbbi 
irodalomhoz köthető helyszíneit 
bringóhintóval keresték fel egy 
kalandos vetélkedő keretében.

A szakmai programokat gya-
rapítottuk a győri Audi-gyár 
meglátogatásával, de este a bu-
lié volt a főszerep, a Budapest 
Parkban szórakoztak a diákok.

Érezhető volt a tanítványo-
kon, hogy érzékenyebbé váltak a 
határon túli fiatalok és az ott élő 
emberek iránt úgy, hogy közben 
fantasztikusan érezték magukat.

Csonka János Műszaki 
Szakgimnázium

A Határtalanul pályázat keretében az Érdi Szakképzési Cent-
rum Csonka János Műszaki Szakgimnáziumának tanulói 
Nagyváradon és Nagyszalontán jártak márciusban. Ezt köve-
tően májusban a nagyváradi Traian Vuia Műszaki Kollégium 
diákjai látogattak el hozzánk, Szigetszentmiklósra.

Szigetszentmiklós Város Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzata nevében a „Bolgár paradicsomnevelő 

verseny Szigetszentmiklóson” című pályázatunk kapcsán 
szeretettel meghívom Önöket 

Prof. Dr. Daniela Ganeva professzor asszony 
„Hogyan kell termeszteni a paradicsomot?”

 című előadására.

Az előadás időpontja: 
2018. szeptember 1. (szombat) 9 óra 

Az előadás helyszíne: Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Az előadás után a megjelentek kérdéseket tehetnek fel 
a szakemberek számára. 

Az előadásra a belépés ingyenes.

ME
GH

ÍV
Ó

Vendégek: 
Prof. Dr. Daniela Ganeva és Galina Pevicharova professzor a plov-

divi Maritsa Közgazdaságtudományi Egyetemről, 
Dr. Orlóci László, az ELTE Budapesti Botanikus Kert igazgatója,
Dr. Muszev Dimitrov Dancso, a Bolgár Országos Önkormányzat 

elnöke,
Varga Szimeon, bolgár nemzetiségi szószóló,
Petkov Csavdar, a Bolgár Nagykövetség Kereskedelmi Hivatalának 

első titkára.  

Ezúton felhívom a pályázatunkon részt vevő versenyzők figyelmét 
arra, hogy az előadást követően 10 és 12 óra között a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkoló területén szeretettel 
várjuk mindazokat, akik szeretnék versenyterméseiket leadni.

Kirov Milán, elnök
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Színház a szabad ég alatt

Július 7-én rendeztük meg ismét az országos kajak-
kenu maraton bajnokságot. Hagyományosan a 4. 
forduló a mi helyszínünk. Előtte voltunk, Dunakeszin, 
Baján és Csákánydoroszlón. Az időjárás megint nem 
fogadott a kegyeibe minket, és szemerkélő esőben 
kezdődött a nevezés, majd a rajt is 10 órakor. Aztán 
minden kiderült, és kellemes időben, aránylag szél-
mentesen zajlott le a verseny. Rekordszámú neve-

zés érkezett, 198 fő vett részt a különböző kategó-
riákban. Szigetszentmiklósról 31 fő vett részt a 
megmérettetésen. Közülük ketten értek el első he-
lyezést (k-1 férfi: Maróti István és kenu-3: Uri 
Tamás-Jakab Gábor-Jakab Péter). Megtisztelte a 
versenyünket és részt is vett a küzdelmekben Kövér 
Márton, kilencszeres kenu-maraton világbajnok.

Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület

Június 22. és 24. között há-
rom szabadtéri színházi dara-
bot láthatott a város közön-
sége a Közösségi Ház parko-
lójában felállított színpadon. 
Pénteken az Ébredj fel! című 
ifjúsági musicalt, szombaton 
a Cigánybáró c. operettet, va-
sárnap pedig a Hajszál híján 
Hollywood nevet viselő ko-
médiát tekinthette meg a 
nagyérdemű. A darabokat 
idén is nagy érdeklődés és 
kellemes nyári idő kísérte.

Kenumaraton 
kilencedik 
alkalommal



A Batthyány Kázmér Gimnázium, a Shool-Invest Alapítvány és az 
Unihockey Szigeti Rókák SE összefogásával, valamint Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzata és a támogató partnerek segítségével első al-
kalommal került megrendezésre a Diákolimpia Országos Döntő a 
Városi Sportcsarnokban.

Május 31-én az ország legjobb IV. korcsoportos fiú csapatainak 
sportolói találkoztak floorball sportágban, akik nagypályán (királyka-
tegória) mérték össze tudásukat. Paks, Mélykút valamint három buda-
pesti iskola mellett versenyzett a vendéglátó Batthyány Kázmér 
Gimnázium csapata.

Az izgalmas mérkőzések után újabb aranyérmet és kupát szereztek 
a SZBKG diákjai Ari Alex, Fodor Attila, Fodor Dávid, Ludányi Barnabás, 
Sándor Tamás, Szabó Ákos és Szabó Máté jóvoltából. Mind az öt 
mérkőzést kapott gól nélkül nyerték meg a gimnázium diákjai, mely a 
floorball diákolimpiai döntők történetében példa nélküli.

Ezen felül meg kell említeni, hogy a gimnázium csapata idén or-
szágos szinten minden diákolimpiai döntőt megnyert, amin csak elin-
dult. Gratulálunk!

Franyó Kálmán
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„Aranyos” siker 
hazai pályán

Kiváló első féléven van túl a Sziget 
SC birkózószakosztálya, hiszen az 
elmúlt éveknél is eredményesebben 
szerepeltek versenyzőink mind a 
hazai, mind a nemzetközi színtéren. 

Új igazolásunk, a 79 kg-os Nagy 
Mihály már az év első felében iga-
zolta a hozzá fűzött reményeket, 
hiszen mindkét hazai minősítő ver-
senyt magabiztosan nyerte, ezáltal 
biztosította helyét a felnőtt sza-
badfogású válogatottban, ahol a 
csapat legeredményesebb tagja-
ként rendre éremmel tért haza a 
nemzetközi megmérettetésekről. 

A 2018. évi felnőtt birkózó 
Európa-bajnokságon Nagy Mihály, 
egyesületünk történetének legjobb 
egyéni eredményét jegyezte, bronz-
érmet szerzett a szabadfogásúak 
79 kg-os súlycsoportjában.

Misi mellett felnőtt csapatunk 
többi tagja is kiemelkedő eredmé-
nyeket ért el. Májusban egyesüle-
tünk megkezdte a 2017/18-as NB 
I-es csapatbajnoki szereplést, nem 
is akárhogyan. Csapatunk mindhá-
rom mérkőzését magabiztosan 
nyerve az élen zárta a fordulót a 
BVSC, Kecskemét és Dorog csapatai 
előtt az „A” jelű csoportban.

Május 19-én, Kecskeméten ren-
dezték a felnőtt női és a szabadfo-
gású férfi országos bajnokságot, 
ahol csapatunk 6 pontszerző helye-
zést ért el, ezzel az elmúlt évek 
legjobb felnőtt szereplését produ-
kálták. A nők között Szabó Franciska 
68 kg-ban ezüstérmet szerzett, míg 
a férfiak között 79 kg-ban Szabó 
Frigyes és Kottes Pál egyaránt a 
pontszerző, ötödik helyen zárt. 86 
kg-ban Nagy Mihály ezüstérmet, 
97 kg-ban Tóth Rafael bronzérmet, 
valamint 125 kg-ban Nagy Mihály 
szintén ezüstérmet szerzett.

Kiemelkedő sikerekkel zárta 
csapatunk a június 2-án megren-
dezett Magyar Egyetemisták és 
Főiskolások Országos Bajnokságát 
is. Gergely László (70 kg), Nagy 
Mihály (86 kg) és Nagy Mihály 
(125 kg) mindkét fogásnemben, 
míg Tomin Márton (97 kg-ban) 
szabadfogásban állhatott fel a do-
bogó legmagasabb fokára. 

Felnőtt birkózóink mellett az 
utánpótlás korosztály sikerei sem 
maradtak el. Az U23-as szabadfo-
gású OB-n Gergely László (70 kg) az 
előkelő ötödik helyet szerezte meg, 
míg Nagy Mihály (125 kg) ezüst-
éremmel térhetett haza. Misi ered-
ményével biztosította helyét az 
U23-as Európa-bajnokságra, ahol 
azonban vereséget szenvedett a 
nagy rivális lengyel ellenfelétől. 

Tavasszal kerültek megrende-
zésre az országos bajnokságok a 
diák korosztály számára is. Zsiv-
novszky Péter fantasztikusan szere-
pelt, és egyaránt országos bajnoki 
címet szerzett a szabadfogású és a 
kötöttfogású diák I-es OB-n. Mind-
két viadalról az ötödik hellyel tér-
hetett haza Balogh Attila, ezzel ér-
tékes pontokat szerezve a csapat-
nak. Zsivnovszy Péter a diák korcso-
port mellett egy korosztállyal fel-
jebb, a serdülők között is remekelt, 
bronzérmet szerzett a serdülő sza-
badfogású OB-n.

Csapatunk a fantasztikus tava-
szi eredmények után sem tétlenke-
dik, augusztusban egyhetes edző-
táborral kezdi meg a felkészülést az 
őszi félév versenyeire, amelyek kö-
zül kiemelkedő az októberben, Bu   
dapesten megrendezésre kerülő 
felnőtt világbajnokság.

Tomin Márton, sportigazgató
Sziget SC

Birkózóhírek

Fotó: Fugerth Péter
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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

Augusztus 12-20.
Summerfest Nemzetközi 
Folklórfesztivál
Információ és jegyvásárlás: www.
summerfest.szigetszentmiklos.hu

Augusztus 17. (péntek) 20.00
Nemcsak Jazz Klub Nyárzáró kerti 
koncert
Fellép: Blues Brothers Show
Esőnap 19-én (vasárnap)
Helyszín: Garden Café (Rév sor 94.)

Augusztus 20. (vasárnap) 18.00
Államalapító Szent István király 
napja
kiállítás * ünnepi műsor * nemzetkö-
zi gálaműsor * tűzijáték * 18-22 óra
Program:
18.00 Pieronymus Kosch grafikus-
művész Magyar Képmesék című ki-
állításának megnyitó ünnepsége ál-
lamalapító Szent István király napja 
alkalmából.
A kiállítást megnyitja: 
Damó István grafikusművész.
A program és a tárlat ingyenesen 
látogatható szeptember 15-ig!
www.facebook.hu/varosi.galeria
Helyszín: Városi Galéria
19.00 Ünnepi műsor
Ünnepi köszöntőt mond: 
Szabó József, Szigetszentmiklós 
város polgármestere. 
Ünnepi beszédet mond: 
Jakab István, a Magyar Országgyűlés 
alelnöke. Verset mond: Szabó 
András, Kazinczy- és Radnóti-díjas, 
a Magyar Érdemrend lovagkereszt-
jével kitüntetett előadóművész. Az 
új kenyeret megszenteli: Morva 
Ákos református lelkész. A műsor-
ban közreműködik: Székely Miklós 
Városi Kórus, Máté János Református 
Kórus és a Szent Erzsébet Kórus 
egyesített kórusa.
20.00 Summerfest Nemzetközi 
Gálaműsor.
18 ország több mint 600 fellépőjé-
nek néptánc műsora.
Kb. 22.00 Tűzijáték
Helyszín: Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Ház előtti lezárt útszakasz.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Augusztus 28. (kedd) 
12.00-18.00

Véradás
Szervező: Szigetszentmiklósi Vörös-
kereszt. Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház.

Szeptemberi előzetes
Szeptember 1. (szombat) 9.00

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 
rendezvénye
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

Szeptember 8. (szombat) 9.00
XVI. Csepel-szigeti Halászléfőző 
Verseny 
A verseny 9 és 13 óra között zajlik.
Eredményhirdetés 14 órakor.
Jelentkezés: előzetesen a Polgár-
mesteri Hivatal Szervezési Osztályán 
(Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) 
vagy e-mailen: bognar.eniko@
szigetszentmiklos.hu.
Tel.: 06/24 505-504
A csapatok fantázianévvel jelent-
kezhetnek.
Jelentkezési lap letölthető 
a www.szigetszentmiklos.hu oldalról.
Jelentkezési határidő: szeptember 1.
Helyszín: Kéktó Szabadidő Park.

Szeptember 8. (szombat) 
9.00-13.00 

Szüreti Lovas Felvonulás
Indulás: Városháza elől
Érkezés: Kéktó Szabadidő Park
Szervező: 
Szigetszentmiklósi Lovas Klub

Szeptember 13. (csütörtök)
 9.00-14.00

Anyatej világnap
Az Anyatej világnapja alkalmából a 
kisgyermekükkel otthon lévő anyu-
kákat a következő programokkal 
várják a szervezők: tanácsadások, 
termékbemutatók, kézműves foglal-
kozások.
Szervező: Védőnői Szolgálat
A belépés díjtalan! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház.

Szeptember 15. (szombat)
 9.30-21.00

XII. Szabacsi Nap 
Hagyományőrző rendezvény az 
Árpád utcában
Délelőtt:
9.30 Óriásbábos hívogató
10.00 KLÁRISOK Zenekar - 
Korzenszky Klára mesekoncertje
10.00-16.00 Lovagi tornabemutató 
és foglalkozás a Történelmi Bajvívó 
Egyesület lovagjaival.
Népi Játékok Udvara – fakörhinta
10:00-15.00 Nosztalgia városnéző 
járat az IKARUS 31 busszal
Délután:
14.00 TÉRZENE – Ádám Jenő 
Zeneiskola Fúvószenekara.
14.45 Bolgár paradicsomnevelő ver-
seny eredményhirdetés. 
15.00 Szabacsi Mustra – művészeti 
csoportok bemutatkozása.
15.30 Őszköszöntő TÁNCHÁZ.
16.00 „Legszebb virágoskert, leg-
szebb virágos balkon” verseny ered-
ményhirdetés.
Simon Albert helytörténeti akadály-
verseny - eredményhirdetés.
16.30 Népszerű operett és musical 
dallamok.

17.00 Marót Viki és a Nova Kultúr 
Zenekar.
17.30 Szinetár Dóra műsora
18.00 Vastag Tamás
18.30 Szabacs záró – Stark Ferenc 
és zenekara.
Egész nap: Népi kirakodóvásár, kür-
tős kalács, kemencés lángos, laci-
konyha, házi rétes, birkapörkölt.
Must- és borkóstoló.
Múltidéző kiállítások: „Tájak, ízek, 
kertbarátok” – 100 éves a Kertba-
rátság, KKOSZ terménykiállítása. 
Virágkötészeti bemutató, szakta-
nácsadás. Szabacsi Udvar – Szabacsi 
Honismereti Egyesület háziasszo-
nyainak főztje. A Kossuth Kertbarát 
Kör termésbemutatója.
A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Helyszín: Árpád utca és Dr. Lengyel 
Lajos utca lezárt útszakasza.
Kiegészítő programok: 15 órakor
VI. Szabacsi Kupa – Kajak-kenu 
verseny.
Szervező: 
Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egylet.
Helyszín: Dolgozók Szigetszent-
miklósi Horgász Egyesülete

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2018. augusztus–szeptemberi programok

TÜDŐSZŰRÉS
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet szűrővizsgálatot tart 

a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 
Augusztus 1-től szeptember 18-ig várják a vizsgálatra érkezőket. 

Rendelési idő:
 Hétfő 11.45–17.45
 Kedd   7.45–13.45
 Szerda 11.45–17.45
 Csütörtök   7.45–13.45
 Péntek   7.45–13.45

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalom-
mal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi 
alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az 
OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállo-
máson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyerme-
kek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilat-
kozat szükséges.
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Nemzetközi 
Folklórfesztivál
múltja és jelene

A fesztivál Kis-Dunai Népzenei és 
Néptánctalálkozó elnevezéssel in-
dult Ráckevén 1987-ben és nőtte ki 
magát nemzetközi folklórfesztivál-
lá. Az esemény három településen 
– Ráckeve, Tököl, Százhalombatta 
városokban – zajlik azonos időszak-
ban, azonban 2018-tól Ráckeve 
helyett Szigetszentmiklós lesz a 
harmadik fogadó város.

Minden évben gazdag program-
kínálattal találkozhatunk: koncer-
tek, gyermekszínházi programok és 
az elmaradhatatlan táncpanoráma 
előadások.

A szigetszentmiklósi programso-
rozatot augusztus 12-én Boban 
Markovič koncertje nyitja meg, me-

lyet 14-én a Csík Zenekar követ. 
16-tól 19-ig esténként a táncpano-
ráma műsorokban 4-5 külföldi 
együttes mutatkozik be, majd au-
gusztus 20-án, a fesztiválon részt-
vevő néptáncegyüttesek felvonulása 
és fergeteges gálaműsora zárja az 
eseménysorozatot. 

Augusztus 13–19. között dél-
utánonként a Gyermekek 
Summerfestje is sok érdekes prog-
ramot kínál a táncházon át egészen 
a különböző nemzetek játékáig. A 
rendezvény minőségi elismerése, 
hogy a CIOFF (Nemzetközi 
Néptáncfesztivált Szervezők 
Világszövetsége) védjegye alá tarto-
zik, melynek használati lehetőségét 

2018-ban Sziget szent miklós is 
megpályázta. Az elmúlt években 
valamennyi kontinensről több, mint 
100 ország néptáncosa és zenésze 
vett részt a Summerfest rendezvé-
nyein. Idén - többek között - vendé-
geink lesznek: Ciprus, Tajvan, Thai   
föld, Jakutföld, Paraguay és USA.

Kinek ajánljuk? Augusztus 12-
20. között várjuk mindazokat, akiket 
érdekel a hagyományos kultúra, akik 
nem csak nézni szeretik, hanem 
megélni és kipróbálni is. Akik szere-

tik a jó zenét, akik a nap bármely 
szakában, akár éjszaka is képesek 
beülni egy jó koncertre. Akiknek 
kisgyermekeik vannak, és szeretné-
nek velük délutánonként családi 
programokon részt venni úgy, hogy 
nem kell hazamenni etetni, mert a 
szervezők a baba mama szoba be-
rendezésével erre is gondoltak és 
biztosítanak helyet. Ajánljuk fiata-
loknak, középkorúaknak, idősebbek-
nek, mindazoknak, akik nyitottak 
más népek kultúrája iránt.

Az idén már 25 éves jubileumát ünneplő Summerfest Nemzetközi 
Folklórfesztivál a Kis-Duna mente térség legkiemelkedőbb kultu-
rális programja minden év augusztusában. A szervezők fő célja a 
népi kultúra (néptánc, népzene, egyéb kulturális értékek) bemuta-
tása és népszerűsítése a Magyarországra érkező közel 20 ország 
művészeinek, valamint a magyar népművészet kincseit őrző és 
ápoló együttesek magas színvonalú egyedi produkcióin keresztül.

Jegyek vásárolhatók a jegy.hu oldalon és a Városi Könyvtár és Közösségi Házban! 
www.summerfest.szigetszentmiklos.hu

Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Jegyinformáció
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SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HIVATALOS LAPJA

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

IMPRESSZUM

SZIGET ZÁRSZERVIZ
Minden típusú zár javítása, cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával! 

06-70/701-7843
Javítás vagy csere esetén a kiszállás ingyenes!

www.szigetzarszerviz.hu

A 2018-as versenyévadot ismét 
óriási aranyzáporral zárta a Szi-
get Dance Tse a Magyar 
Látványtánc Sportszövetség Ver-
senyévadán Romániában, Brass ó-
ban. A 4 napos rendezvényen 
több mint 500 koreográfia volt 
látható, Európa több országából 
több ezer gyermek versengett az 
Európa-bajnoki címekért.

A Sziget Dance táncosai közül 
avathattunk négyszeres Európa-
bajnokokat, és lett kétszeres cím-
védő is a csoportjainkban.

Az évadot 6 db Európa-bajnoki 
címmel és Eb Koreográfusi 
Különdíjjal, 6 db Eb második, egy 
EB III., egy IV. és egy VI. helyezés-
sel zártuk.

A három évad alatt a Sziget 
Dance Tse 15 Európa-bajnoki cí-
met szerzett.
Bajnokaink idén:
1. Golden Ladys (háromszoros 
Európa-bajnokok): „Apáca Show” 
(Gyermek Latin-amerikai Karib 
táncok).
Táncosok: Bagdány Mira, Benke 
Daniella, Benke Dominika, Erdei 
Lili, Csík Maja, Hajdú Izabella, 
Kovács Zsófia, Lakatos Petra.
2. Litle Stars (kétszeres Európa-
bajnokok): „Örökké Fiatalok” 
(Gyermek Latin-amerikai Karib 
táncok).
Táncosok: Brozsek Máté – Fekete 
Réka, Szitás Krisztián – Koltai 
Laura, Nagy Dominik – Defend 
Bíborka.

3. Candy Girls (kétszeres Európa-
bajnokok): „Thats’s My Girl” 
(Gyermek Trió Latin-amerikai 
Karib táncok).
Táncosok: Csík Noémi, Farkas 
Zsófia, Lux Laura.
4. Benke Daniella: „All Night” 
(Gyermek Open szóló).
5. Benke Dominika: „Cuba” 
(Gyermek Latin-amerikai Karib 
szóló).
6. Lőrincz Borka – Nagy Maja: 
„Sofia & Sofia” (Mini Latin-
amerikai Karib duó).
Koreográfusi Különdíj: „Apáca 
Show” - Darvasi Gabriella koreo-
gráfiája.

EB ezüstérmeseink idén: Brozsek 
Nóra, Duray Diána, Bagdány Mira, 
Benke Dominika, Erdei Lili, Staskó 
Fanni, Lőcsei Amina, Lőrincz 
Borka, Sereg Zita, Nagy Maja, 
Romhányi Nóra, Kovács Tamás. 
EB bronzérmeseink: Brozsek 
Máté – Fekete Réka „Rómeó & 
Júlia” 
EB IV. helyezés: Csík Noémi „Lehull 
a Lepel” (Gyermek Open szóló)
EB VI. helyezés: Kovács Zsófia 
„Flash Dance” (Gyermek Open 
szóló)

Szívből gratulálok, és nagyon 
büszke vagyok a tanítványainkra!

Darvasi Gabriella, 
elnök és vezetőedző

Sziget Dance Tse

Harmadszor védte meg Európa-bajnoki 
címét a Sziget Dance Tse
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A képen látható gépkocsi illusztráció. A Toyota Aygo kombinált üzemanyag-fogyasztása 4,1-4,2 l/100 km, kombinált CO₂-kibocsátása 93-95 g/km. Ajánlatunk 2018. június 1-től 2018. június 30-ig vagy visszavonásig megkötött vevőszerződésekre érvényes új Toyota Aygo 
modell esetén. Az ajánlat alapja a Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú, változó kamatozású, maradványértékes zártvégű pénzügyi lízing kalkulációja, ami teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén érvényes. A feltüntetett napi díj az alábbi 
kalkuláció figyelembe vételével került meghatározásra: Modell: Aygo 1.0 3a x, Bruttó ár: 2 690 000Ft, Bruttó önerő: 1 173 500 Ft, Finanszírozott összeg: 1 516 500 Ft, Futamidő: 36 hónap, Bruttó maradványérték: 1 210 500 Ft, Kamat: 5,5%, THM: 5,9%, Havi lízingdíj: 15 238 Ft. Az 
összes kamat és kapcsolódó finanszírozási költséggel növelt törlesztendő összeg: 1.743.820 Ft. Hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés ügyfél által, az első fizetési ütem időpontjában fizetendő összege: 7.000 Ft. A finanszírozási szerződésben foglalt lízingdíj fizetése 
havonta történik, a feltüntetett napi lízingdíj csak tájékoztató jellegű és az a számolt havi lízingdíj napokra lebontott összege. Referencia THM: 5,9% (3 millió Ft finanszírozott összeg és 60 hónap futamidő esetén). A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos 
jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A casco biztosítás díja előre nem ismert, így azt a THM nem tartalmazza. A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek, 
annak célja a figyelemfelkeltés, a Toyota Pénzügyi Zrt. a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. A tájékoztatás nem teljeskörű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.

TOYOTA M0
Cím: 2314 Halásztelek, Rákóczi út 144. M0 Körgyűrű Csepel-Halásztelek lejáró      Telefon: +36 24 455 444      E-mail: autom0@realszisztema.hu

KERESD TOVÁBBI TRENDI VÁROSI AUTÓINKRA VONATKOZÓ KEDVEZŐ AJÁNLATUNKAT MÁRKAKERESKEDÉSEINKBEN!
ÚJ AYGO NAPI 500 FT-TÓL. MIRE VÁRSZ MÉG?

LIMITÁLT KIADÁS. APPLE CARPLAY. ANDROID AUTO. TOLATÓKAMERA. KLÍMA. PARKOLÓSZENZOR. ALUMÍNIUM FELNIK. TOYOTA SAFETY SENSE. MULTIMÉDIA RENDSZER.

KERESD TOVÁBBI TRENDI VÁROSI AUTÓINKRA VONATKOZÓ KEDVEZŐ AJÁNLATUNKAT MÁRKAKERESKEDÉSEINKBEN!
ÚJ AYGO NAPI 500 FT-TÓL. MIRE VÁRSZ MÉG?

LIMITÁLT KIADÁS. APPLE CARPLAY. ANDROID AUTO. TOLATÓKAMERA. KLÍMA. PARKOLÓSZENZOR. ALUMÍNIUM FELNIK. TOYOTA SAFETY SENSE. MULTIMÉDIA RENDSZER.

  

  
 

Klíma telepítés, karbantartás  
 
Szűcs Ferenc Ev. - Ingyenes felméréssel 
 
Tel: 06703303076    - Garanciával 
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www.volkswagen.hu

Az Év Autója már volt.
Most övé az év ajánlata?

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Porsche M5  
1238 Budapest, Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8100  
info@porschem5.hu, www.porschem5.hu

A Passat és Passat Variant motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,2-5,2 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 109-137 g/km. Ezen  
értékek a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően kerültek meghatározásra. A 30. héttől gyártásba kerülő példányok 
fogyasztási és CO₂-kibocsátási értékei a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világ-szinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján lesznek 
megállapítva, és a reálisabb vizsgálati eljárási körülmények miatt magasabbak lehetnek. A fogyasztási és CO₂-kibocsátási értékek nem egyes 
járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Ezen értékeket  
a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció, 
extra felszerelt-séget tartalmazhat. Az akció 2018. június 5-től a 2019. január 31-ig gyárból megrendelt gépkocsikra, illetve a 2019. január 31-i 
raktárkészlet erejéig érvényes. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az akció részleteiről érdeklődjön a márkakereskedésekben.

Passat és Passat Variant Business modellek  
kimagasló felszereltséggel, akár 1 400 000 Ft árelőnnyel.


