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Rendeletalkotás
A képviselő-testület megalkotta: 

– a 16/2018. (VII. 12.) önkor-
mányzati rendeletét az egészség-
ügyi alapellátás körzeteiről szóló 
8/2015. (III. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról,

– a 17/2018. (VII. 12.) önkor-
mányzati rendeletét a Szigetszent-
miklós Város Önkormányzatának 
2018. évi költségvetéséről és végre-
hajtásának szabályairól szóló 
2/2018. (II. 22.) önkormányzati ren-
delet módosításáról,

– a 18/2018. (VII. 12.) önkor-
mányzati rendeletét az önkor-
mányzati intézményekben folyó 
munkahelyi étkeztetésről szóló 
15/2011. (IV. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról,

- a 19/2018. (VII. 12.) önkor-
mányzati rendeletét Szigetszent-
miklós Város Helyi Építési Szabály-
zatáról és Szabályozási Tervéről 
szóló 1/2012. (II. 01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról,

– a 20/2018. (VIII. 09.) önkor-
mányzati rendeletét a Szigetszent-
miklós Város Helyi Építési Szabály-
zatáról és Szabályozási Tervéről 
szóló 1/2012. (II. 01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.

Beruházások, városüzemeltetés, 
ingatlan ügyek
Megállapodást kötött a képviselő-
testület a Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitánysággal közrendvédelmi 
járőrszolgálatra és a térfigyelő-
kamera-rendszer működtetésére 
2018. de cember 31. napjáig terjedő 
időtartamra.

Felhatalmazta a testület Sziget-
szentmiklós Város Önkormányzatá-
nak Közbeszerzési Bizottságát a 
„Csapadékvíz-elvezető rendszer fej-
lesztése Szigetszentmiklóson” című 
projekt tekintetében a beruházás 
kivitelezési feladataihoz kapcsolódó 
közbeszerzési eljárás(ok) megindítá-
sára és lefolytatására.

Megbízta a képviselő-testület az 
„ARIES” Nonprofit Kft.-t egy önkor-
mányzati tulajdonú lakás komplett 
felújításának elvégzésével.

Úgy döntött a testület, hogy a 
210/2018. (VI. 27.) önkormányzati 
határozat 2. pontját kiegészíti azzal, 
hogy a 0198/9 hrsz-ú, kivett, közút 
ingatlant saját használatú út céljára 
belterületbe csatolja. Jóváhagyta to-
vábbá a Sziget Industrial Kft.-vel az 
51101 jelű Csepeli út – közigazgatási 
határ – 0202/4 hrsz-ú út – Csepel-
sziget gerincút Halásztelki ág – M0 
autóút által határolt területre vonat-
kozó településrendezési szerződést. 
A Sáméhegy területén tervezett gaz-
dasági célú területfejlesztés során a 
0198/9 hrsz-ú út feleslegessé váló 
részét értékesítésre kijelölte.

Elfogadta a képviselő-testület a 
140/2018. (IV. 25.) sz. önkormány-
zati határozattal elfogadott „Sziget-
szentmiklós Településszerkezeti Ter-
vének, Helyi Építési Szabályzatának 
és Szabályozási Tervének módosítá-
sa 2018.” című véleményezési doku-
mentációra érkezett állásfoglalásra 
adott tervezői válaszokat, és kifo-
gást emelő érdemi észrevétel hiá-
nyában nem tartotta indokoltnak 
egyeztető tárgyalás összehívását.

Elfogadta a testület a Sziget-
szentmiklós 12505 hrsz-ú ingatlan-
ra vonatkozó, Szigetszentmiklós 
Város Helyi Építési Szabályzatának 
módosítása Szigetszentmiklós, 
12505 hrsz. területre vonatkozóan 
állami főépítészi eljárással 2018/3. 
sz. véleményezési dokumentációt. 

Előzetes együttműködési megál-
lapodást köt a képviselő-testület a 
1795/2017. (XI. 8.) Korm. határozat 
szerinti Temesvári utcai intézményi 
tömb területén létesítendő új iskola 
előkészítésére, az előkészítést végző 
Nemzeti Sportközpont, valamint a 
Szigetszentmiklósi Tankerületi Köz-
pont részvételével.

A testület úgy döntött, hogy a 
81/2018 (III. 22.) sz. önkormányzati 
határozat 4. pontját úgy módosítja, 
hogy a 2018. évi költségvetés 8. sz. 
mellékletének 7.3.1 „Fitnesz parkok 
létesítése” című kereten megmaradt 
fedezetet a Kék-tó Szabadidőpark-
ban megvalósult 400 m-es futókör és 
D típusú sportpark beruházás utó- és 
helyreállítási munkálataira biztosítja. 

Jóváhagyta a képviselő-testület 
az elektromos töltőállomások üze-
meltetéséhez szükséges beszerzé-
sek megindításáról szóló határo-
zatban foglalt feladatok ellátása 
érdekében az ELMŰ Nyrt.-vel meg-
kötendő bérleti és üzemeltetési 
szerződéseket.

Megbízási szerződés megkötésé-
ről döntött a testület 3 éves idő-
szakra egy közlekedési szakértővel/
szakértő céggel „Szigetszentmiklós 
Város közlekedéssel kapcsolatos 
ügyeinek kezelése” tárgyában.

Módosította a képviselő-testület 
a Szigetszentmiklós Város 436/2017. 
(XII. 19.) önkormányzati határozat-
tal elfogadott Településszerkezeti 
Tervét, és elfogadta a terület fel-
használási változásokat. Megállapí-
totta, hogy a tervezett területfel-
hasz nálási módosítások a BATrT 
Szer kezeti Terve szerinti települési 
térség területén történnek, a város 
térségi terület fel hasz nálásának terü-
leti mérlege nem változik. Elfogadta 
Szigetszentmiklós Településszerke-
zeti Tervére vonatkozóan a biológiai 
aktivitásérték számítást a 9/2007. 
(IV. 3.) ÖTM rendelet alapján.

Felhatalmazta a testület a pol-
gármestert a „Szigetszentmiklós, 
Csepeli út – Lehel utca – Petőfi 
Sándor utca kerékpáros közlekedési 
nyomvonal kialakítása” elnevezésű 
projekt megvalósításához kapcsoló-
dó projekt lebonyolítói feladatok el-
látására vonatkozó beszerzési eljárás 
megindítására, lefolytatására, a 
nyertes ajánlattevő kiválasztására és 
a vonatkozó szerződés aláírására.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
deletnek megfelelően megindította 
a képviselő-testület a Szigetszent-
miklós Város Integrált Településfej-
lesztési Stratégiájának módosításá-
ra irányuló eljárást, valamint jóvá-
hagyta a 17/2017. (VI. 01.) sz. ön-
kormányzati rendeletnek is megfe-
lelően a „Szigetszentmiklós Laki-
hegy rehabilitációja” című pályázat 
megvalósítása érdekében a part-
nerségi egyeztetés szabályai sze-
rinti előzetes tájékoztatáshoz elő-
készített anyagot.

Intézményi, szociális, kulturális 
és civil hírek, beszámolók
Visszavonta a képviselő-testület a 
Gyurzsa-paed Egészségügyi és 
Szolgáltató Kft. praxisjog elidege-
nítés iránti kérelme tárgyában ho-
zott 94/2018. (IV. 25) sz. önkor-
mányzati határozatot. 

Vissza nem térítendő támoga-
tást nyújtott a testület a „Peter 
Cerny Alapítvány a Beteg Koraszü-
löttek Gyógyításáért” szervezet 
munkájához, az Alapítványi Men-
tőszolgálat tevékenységéhez.

Felhatalmazta a képviselő-tes-
tület a polgármestert az új, 07. 
számú gyermekorvosi körzet kiala-
kításával kapcsolatos intézkedések 
megtételére, a pályázati felhívás 
közzétételére, a pályázati eljárás 
lefolytatására.

Elfogadta a testület az Aries 
Nonprofit Kft., a Szigeti Vízművek 
Nonprofit Kft., valamint az SZSZM 
Szigetszentmiklósi Városfejlesztő 
Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 
a szakértő állásfoglalása és a fel-
ügyelő bizottság javaslata alapján.

A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy javasolja a Kis-Duna mente 
TDM Nonprofit Kft. taggyűlése szá-
mára a társaság 2018. évi üzleti 
tervének elfogadását a szakértő ál-
lásfoglalása és a kft. felügyelő bi-
zottságának javaslata alapján.

A testület úgy döntött, hogy a 
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.-vel 
kötött alábbi szerződést a közbe-
szerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 9. § (5) bekezdésére tekin-
tettel 2018. december 31. napjával 
felmondja:

– a 360/2017. (XI. 15.) sz. ön-
kormányzati határozat alapján, a 
2017. december 14-én kötött vál-
lalkozási szerződést a Szigetszent-
miklós Vá ros Önkormányzatának 
tulajdonát képező, Szigetszentmik-
lós Város közterületein lévő vala-
mennyi csapadékvíz-elvezető háló-
zattal és csapadékvíz szikkasztó 
rendszerrel (továbbiakban: csapa-
dékvíz-hálózat) kapcsolatos alábbi 
munkák elvégzésére vonatkozóan: 
a csapadékvíz-hálózat üzemelteté-

a képviselő-testület 2018. július 11-i rendes 
és augusztus 8-i rendkívüli üléséről

TÁJÉKOZTATÓ
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Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt 
lakosokat, hogy a téli rezsicsök-
kentés végrehajtását követően 
szükségessé váló további intézke-
désekről szóló 1364/2018. (VII. 
27.) Korm. határozat alapján a 
Kormány egyetértett azzal, hogy 
a téli rezsicsökkentésben koráb-
ban nem részesült, a vezetékes 
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtő-
anyagot felhasználó háztartások 
is egyszeri természetbeni támo-
gatásban részesüljenek a fűtési 
költségek viselésével összefüg-
gésben.

Háztartásonként egy darab 
igénybejelentő lap nyújtható be a 
Polgármesteri Hivatal Népjóléti 
Irodáján (2310 Szigetszentmiklós, 
Kossuth L. u. 9.) ügyfélfogadási 
időben. 

Az igénylőlap benyújtási ha-
tárideje 2018. október 15. napja, 
amely határidő elmulasztása jog-
vesztő.

Az igénybejelentő lapon meg 
kell jelölni az igényelt fűtőanyag 
fajtáját, mely később nem módo-
sítható. A kérelmező személynek 

az adott háztartás a bejelentett 
lakóhelye vagy bejelentett tartóz-
kodási helye kell, hogy legyen. A 
kitöltendő igénybejelentő megta-
lálható a Polgármesteri Hivatal 
Népjóléti Irodáján, vagy a www.
szigetszentmiklos.hu honlapon. 

Az önkormányzat 2018. októ-
ber 15-e után összesíti a téli rezsi-
csökkentés korábbi intézkedései-
ben nem részesült, gáz- vagy táv-
hő szolgáltatási szerződéssel nem 
rendelkező háztartások igénybeje-
lentéseit, és haladéktalanul továb-
bítja az igénybejelentéseket a Bel-
ügyminisztériumnak. A Kormány 
2018. október 31-ét követően 
dönt az önkormányzatonkénti tá-
mogatási összegről.

Az önkormányzat kiválasztja 
azokat a vállalkozásokat, ahol az 
igényelt fűtőanyag a meghatáro-
zott határidőn belül átvehető. Az 
igénybejelentéssel érintettek ré-
szére pedig hivatalos igazolást állít 
ki, amely tartalmazza az igénybe-

jelentő adatait, és alkalmas az 
igényjogosultság igazolására.

A kizárólag elektromos fűtési 
móddal rendelkező háztartások 
nem jogosultak az igénybejelen-
tésre.

A Korm. határozat értelmében:
a) háztartás alatt a szociális 

igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény 
4. § (1) bekezdése alapján az egy 
lakásban együtt lakó, ott bejelen-
tett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező személyek kö-
zössége értendő,

b) az igénybejelentés feltétele 
annak tudomásul vétele a bejelen-
tő részéről, hogy a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ság jogosult ellenőrzi, hogy a be-
jelentő háztartása  korábban téli 
rezsicsökkentésben nem részesült. 
Amennyiben az ellenőrzés ered-
ményeként valószínűsíthető, hogy 
az igénybejelentő rosszhiszeműen 

járt el, az önkormányzatnak sza-
bálysértési vagy – minősítő körül-
mény fennállása esetén – büntető 
eljárást kell kezdeményeznie

c) a természetbeni támogatás 
a fűtőanyagra vonatkozik, a tá-
mogatás  nem fedezi  az egyéb, 
pél dául  a szállítási, darabolási 
költ ségeket.

Az önkormányzat az igénybe-
jelentéseket köteles előszűrni. 
Amennyiben megállapítja, hogy:

 az igénybejelentéssel érintett 
háztartás a távhőszolgáltatóval 
közszolgáltatási szerződéses jogvi-
szonyban áll, nem fogadja be a 
háztartás igénybejelentését; 

 az adott háztartásra vonatko-
zóan már nyújtottak be a 
1364/2018. (VII. 27.) Korm. hatá-
rozatra hivatkozással igénybeje-
lentést, az ugyanazon háztartásra 
benyújtani kívánt további igény-
bejelentést nem fogadja be.
Szigetszentmiklós, 
2018. augusztus 16.

Szabó József
polgármester

se, tisztítása, karbantartása, a csa-
padékvíz-hálózat fejlesztése a ke-
retösszeg lehetőségein belül, rend-
kívüli csa pa dék vízhelyzet esetén az 
elhárító munkák elvégzése.

Elfogadta a képviselő-testület a 
„Felső- Dunaági Természet- és Kör-
nyezetvédelmi Közalapítvány”, a 
„Humanitas 91” Közalapítvány, va-
lamint a Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzat Egészségügyi és Ok-
tatási Intézményeket Működtető 
Iroda 2017. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót.

Elszámolási kötelezettség mel-
lett támogatást nyújtott a testület a 
Felső-Dunaági Természet- és Kör-
nyezetvédelmi Közalapítvány 2018. 
évi tevékenységéhez.

Elszámolási kötelezettség mel-
lett támogatta a képviselő-testület 
a Humanitás’91 Közalapítvány 2018. 
évi tevékenységét.

Biztosította a testület a gyer-
mekek számára a helyi iskolák (Szi-
getszentmiklósi József Attila Álta-
lános Iskola, Kardos István Általá-
nos és Közgazdasági Szakközépis-
kola, Batthyány Kázmér Gimnázi-
um) udvarainak, sportpályáinak 
használatát a nyári szünetben, a 
2018. évben, július hónaptól au-

gusztus 26. napjáig naponta 14-21 
óráig, augusztus 27-től szeptember 
30-ig hétvégéken 10-19 óráig, ok-
tóber 1-től december 31-ig vala-
mint az őszi és téli szünetben hét-
végenként 10-16 óráig. 

A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy 2018. szeptember 23-
tól 12 hónap határozott időtar-
tamra tovább bérli a korábbi szer-
ződéses fel tételek szerint a 
Dunaág-Inter trade Kft.-től a Szi-
getszentmiklós, Semmelweis u. 20. 
– 3775/2 hrsz-ú ingatlant, és 
Szabó Andreától a Szigetszent-
miklós, Petőfi u. 13014 hrsz-ú in-
gatlant bölcsődei ellátás céljára.

A Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház intézményvezetői teendői ellá-
tására 2018. augusztus 1. napjától 
2023. július 31. napjáig Lázár Ger-
gőt határozott időre megbízta a 
testület. 

A területi védőnői feladatok ellá-
tására egy új, 15. számú védőnői 
körzet kialakításáról döntött a kép-
viselő-testület, melyhez egy új vé-
dőnői álláshelyet biztosított.

Úgy döntött a testület, hogy a 
Szigetszentmiklósi József Attila Ál-
talános Iskola és a Szigetszentmik-
lósi Ádám Jenő Általános Iskola és 

AMI intézményekben a Sziget-
szentmiklós Védőnői Szolgálat is-
kola- és ifjúság-egészségügyi fel-
adatot ellátó 1 fő részmunkaidős 
álláshelyét teljes munkaidős, 8 órás 
álláshellyé bővíti.

Továbbá a Városi Bölcsőde sze-
mélyi jellegű juttatásainak kiegé-
szítésére intézményfinanszírozás 
keretében biztosított fedezetet a 
képviselő-testület.

A testület úgy határozott, hogy 
szándékában áll a Kossuth Lajos u. 
17/A ingatlanon lévő aszfalt burko-
latú kézilabda pálya felújítására vo-
natkozóan megállapodást kötni a 
Magyar Kézilabda Szövetséggel. A 
megállapodás nyomán létrejött ér-
téknövekményt, annak elkészültét 
követően a Magyar Kézilabda Szö-
vetségtől térítésmentesen átveszi.

Támogatást nyújtott a képviselő-
testület a Tanulókért, Oktatásért a 
holnapért Alapítvány részére a Szi-
getszentmiklósi Bíró Lajos Általános 
Iskola által megrendezett Hadi be-
mutató és Játéknapra, a 2018. évi 
Diák Film Fesztiválra. 

Támogatást biztosított a testü-
let a Tanulókért, Oktatásért a hol-
napért Alapítvány részére, a Szi-
getszentmiklósi Bíró Lajos Általá-

nos Iskola által szervezett 2018. 
évi Diák Film Fesztivál szervezési 
és lebonyolítási költségeinek 
(résztvevő diákok díjazása, meg-
nyitó szervezése) utólagos támo-
gatása céljából.

Egyéb ügyek
Utólagosan jóváhagyta a képvise-
lő-testület a rágcsálóirtásért fele-
lős szakértő beszerzését.

Elfogadta a testület a Kulturá-
lis, Sport- és Társadalmi Kapcsola-
tok Bizottsága, mint a Települési 
Értéktár Bizottság feladatait ellátó 
bizottság 2018. I. félévi tevékeny-
ségéről szóló beszámolóját.

Elfogadta a képviselő-testület 
a 2018. május 6–12. között Busko-
Zdrojban megrendezett Nemzet-
közi Zenei Cserediák Programról 
szóló beszámolót és elszámolást.

Úgy döntött a testület, hogy 
„Szigetszentmiklós város hivatalos 
oldala” elnevezéssel Facebook ol-
dalt indít és üzemeltet.

A képviselő-testület módosí-
totta a 13374 és 13375 hrsz-ú 
ingatlanokra vonatkozó település-
rendezési szerződést. 

Döntött továbbá a testület 
egyedi ingatlan ügyekben. 

TÁJÉKOZTATÓ
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TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szigetszentmiklósi 

Polgármesteri Hivatal Adóhatósága 
2018. augusztus 17. napjától (péntek) 

új épületben fogadja ügyfeleit a 
Szigetszentmiklós, Ifjúság tér 4. szám alatt. 

(volt okmányirodai épület)
Az Adóhatóság központi telefonszáma: 06/24 505-636

dr. Matus-Borók Dóra 
jegyző

Helyi adó hírek
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának adóirodája tájékoztat-
ja a lakosságot és a vállalkozásokat, hogy a 2018. II. félévre esedé-
kes 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 
kézbesítésre. 

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

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő fogadóórája 
Szigetszentmiklóson, a Képviselői Irodában 

(Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 10.)
2018. október 10-én, szerdán 16:30-tól.

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

A folyamatban lévő útfelújításokról naprakész információkhoz 
juthat Szigetszentmiklós város hivatalos facebook oldalán, va-
lamint a Lakihegy Rádió (FM 107) híreiből és weboldaláról 
(www.lakihegyradio.hu).

Megújul a Csepeli út
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Az idén 10 éves  Lakihegyi Szabadidősport Egyesület rendezésében 
egy nagyon jól sikerült eseményen vagyunk túl. A Lakihegyi pörkölt-
partira idén is sokan látogattak ki augusztus 18-án a helyi rendez-
vényparkba. A gyermekeknek számos vetélkedő, a többi között arc-
festés és ugráló vár biztosította a szórakozást. A felnőtteknek is volt 
megmérettetés: kötélhúzás, dinnye evés, sörivó verseny (kéz haszná-
lata nélkül). A rendezvény – amely az önkormányzat anyagi támoga-
tását is élvezte – fővédnöke Szabó József polgármester volt.

Németh László, elnök
Lakihegyi Szabadidősport Egyesület

Lakihegyi pörkölt-parti

Idén a Szigetszentmiklósi Ádám 
Jenő Általános Iskola és AMI 
tanulói Pálkövére mentek tábo-
rozni. 60 tanuló és 6 kísérő ta-
nár utazott a Balaton északi 
partján fekvő kis faluba.

Minden nap számos program 
biztosította a gyermekek kikap-
csolódását. Szerepelt közöttük 
strandolás, túrázás Révfülöpre 
és környékére, bátorságpróba, 
karaoke, foci, pingpong, röplab-
da, kézműves foglalkozások és 
rengeteg játékos vetélkedő.

Köszönjük a segítséget vala-
mennyi lelkes közreműködőnek, 
valamint a gyerekeknek, hogy 
tanáraik számára is emlékeze-
tessé tették ezt a tábort!

Egyúttal köszönjük Szabó 
József Polgármester úr támoga-
tó segítségét is!

Szabó Péterné

A zenei tábornak is nagy sikere 
volt Balatonlellén, ahol 16 zene-
iskolás tanuló készült szorgal-
masan a záró koncertre 16 

kocani (testvérváros), szintén 
zeneiskolás diákkal. 

Nagy élmény volt ez szá-
momra is, hiszen jó volt látni a 

gyerekek lelkesedését, ahogy 
gyakorolták közös „nyelvünket” 
a zenét.

Zilling Ibolya

Pálkövei nyári tábor
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Az elmúlt táborokra visszaemlékezve a megnyitó 
ünnepségen Balázs József gyergyócsomafalvi fes-
tőművész, az alapítvány művészeti vezetője és 
Bancsi (Borsos) Edit, az alapítvány titkára és a 
táborok főszervezője kiemelte, hogy az egykori 
táborlakók között sokan ma már művészként 
dolgozva viszik tovább a fáklyát, és nem egy kö-
zülük visszajár táborvezetőként, meghívott mű-
vészként segítve a jelenlegi művészeti oktatást. 

Szigetszentmiklós 2000-ben csatlakozott a 
kezdeményezéshez. A táborba rajzpályázatok 
útján lehet jelentkezni. A pályázatok témája 
minden évben más, volt már magyar és székely 
népmese és mondavilág, Benedek Elek, jeles 
költőink (Balassi Bálint, József Attila), Csík-
somlyói Szűz Mária, Szent László. Ebben az év-

ben „Mátyás, az igazságos” témában kellett pá-
lyamunkákat benyújtani. 

A tábor több helyszínen megfordult, végül 
éveken keresztül a gyergyószárhegyi ferences 
kolostor (1998-2013), majd azt követően a 
gyergyószárhegyi Böjte Csaba Gyermekotthon 
adott neki helyet. Az otthonban lakó gyermekek-
kel való megismerkedés is szemléletformáló 
erővel hatott gyermekeinkre. Ebben az évben 
személyesen Böjte Csabával is találkozhattak, 
mivel meglátogatta az otthont.

Idén újabb 3 kiutazó diáknak tudtak lehetősé-
get biztosítani. A cserediák program révén Sziget-
szentmiklós is biztosítja 3-4 gyergyói gyermek 
művészeti képzését Magyarországra utazva. A 
gyerekek Dániel Margit irányításával megismer-

kedtek a bogozással (makramé). Kirándultak a 
Gyilkos-tóhoz és a Békás-szoroshoz, valamint 
meglátogatták a gyergyószárhegyi Lázár-kastélyt, 
ahol sok érdekességet tudtak meg nemcsak a 
kastély tulajdonosairól, hanem a különleges 
gyergyószárhegyi káposztáról is. Megtekintették a 
gyergyóalfalvi művészeti galériát, ahol kiderült, 
Gyergyóalfalu azon túl, hogy a legenda szerint a 
településhez köthető a csíksomlyói búcsú (innen 
indul, emlékezve István papra), nagyon sok mű-
vészt adott a világnak. Elmaradhatatlan volt a 
Borsos Miklós emlékház felkeresése és Zsin Judit, 
szigetszentmiklósi művész (Borsos Miklós tanít-
ványa) domborművének megkoszorúzása.

A táborvezető ebben az évben Bíró Zsuzsanna 
rajztanár és Sikó Dorottya díszlettervező volt. Idén 
nagyon egyedi feladatokat kaptak a gyerekek, 
mert a pasztell és az akvarell mellett a természet-
ben található anyagokat kellett használniuk alko-
tásra, azaz virágszirommal, fűvel, téglaporral, fű-
vel és szénnel kellett létrehozniuk képeket. Radír-
ként kenyérbelet használhattak. Megismerték a 
tust, amihez viszont csak nádat használhattak. 
Izgalmas feladat volt a kreatív fotók megalkotása 
is, a Gyilkos-tó legendájának kisebb előadáson 
belüli bemutatása. A gyerekek rengeteg élménnyel 
gazdagodva tértek haza. Köszönjük a lehetőséget 
a városnak és a szervező, Városi Galériának.

Ozsváth Hilda, csoport kísérő 

Kárpát-medencei alkotótáborban 
jártak gyermekeink
Idén negyedszázados évfordulóját ünnepelte a Kárpát-medencei Borsos Miklós alkotótábor. 
A szervező, gyergyócsomafalvi Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány azzal a szándékkal 
indította el a programsorozatot, hogy Borsos Miklós művészeti és szellemi hagyatékának 
ápolása mellett lehetőséget adjon tehetséges gyerekeknek (10-14 év), hogy szakemberek, 
művészek társaságában a művészeti fejlődés és az új technikák megismerése mellett kapcso-
latokat építsenek. Az alapítványt Borsos Géza tanár, a szobrászművész rokona hívta életre.
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Pieronymus Kosch grafikusművész kiállításmegnyitója 
a Városi Galériában, Magyar Képmesél címmel

A városi ünnepség megnyitója, háttérben az alkalomra 
egyesített kórussal a nagyszínpadon

Jakab István, a Magyar 
Országgyűlés alelnökének 
ünnepi beszéde

Morva Ákos, református 
lelkész kenyéráldása

Szabó József polgármester 
megszegi az újkenyeret

Az ünnepség végén 
az elmaradhatatlan 
tűzijáték

Az államalapítás ünnepe
Szigetszentmiklóson
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Kulturális kavalkád a Csepel-szigeten
Új helyszínnel gazdagodott a 25. évébe lépő Summerfest Nemzetközi 
Folklórfesztivál. Ráckevét idén Szigetszentmiklós váltotta, így Száz-
halombatta és Tököl mellett ettől az évtől kezdve városunk is teljes 
jogú tagja a programsorozatnak.

Augusztus második hetében 18 ország küldöttsége látogatott el 
hozzánk; érkeztek táncosok és zenészek Jakutaföldről, Tajvanról, 
Thaiföldről, Törökországból, az Amerikai Egyesült Államokból, 
Bolíviából, Észak-Ciprusról, Dél-Koreából, Észtországból, Fran cia-
országból, Kirgizisztánból, Oroszországból, Tatárországból, Mexikóból, 
Panamából, Paraguayból és Tahitiről. 

Az augusztus 12-én kezdődött fesztivál esténként a Városi 
Sportcsarnokban várta a közönséget, ahol a külföldi néptánccsopor-
tok mellett fellépett Boban Markovic, valamint a Csík Zenekar is.

A fesztivál szervezői a kisebbekre is gondoltak, délutánonként a 
gyermekek Summerfestje zajlott a Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
előtt felállított sátorban, ahol a különféle kézműves és ügyességi prog-
ramok mellett a külföldi csoportokkal közösen táncolhattak a családok, 
és kóstolhattak bele a világ különböző tájegységeinek kultúráiba.
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Színpadon 
a nagyvilág
Augusztus 20-án, a Summerfest Nemzetközi Folklór-
fesztivál zárónapján egy gálaműsor keretében vala-
mennyi külföldi néptánccsoport látható volt a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház előtti területen. Az állami 
ünnep alkalmából felállított színpadon egymást vál-
tották a nemzetek, akik rövid, 4-5 perces bemutatók-
kal kápráztatták el a közönséget, ezzel mintegy ízelí-
tőt nyújtva a mögöttük hagyott hét fesztiválprog-
ramjából. Három óra alatt 20 ország 700 táncosát 
láthatta Szigetszentmiklós közönsége, amelyik így 
egy képzeletbeli világkörüli utazáson vehetett részt. 
Az estet – és az egyhetes programsorozatot – egy 
nagy, közös panorámakép zárta a színpadon, amely-
nél színesebbet eddig aligha láthatott a város.
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Hamarosan megkezdi szereplését a 
város történetének első NB I-es 
csapata, a Szigetszentmiklós-4IG 
futsal együttese. A gárda tavaly 
még az NB II-ben szerepelt, de a 
Rába ETO megszűnése miatt a 
legjobbak közé kerülhetett, így a 
sportág legjobbjait láthatjuk majd a 
Városi Sportcsarnokban játszani. 

A csapat megtartotta az értéke-
it, és a keretet is sikerült megerősí-
tenie a vezetésnek. Szigetszent mik-
ló son folytatja pályafutását Faragó 
Bálint, aki a TFSE színeiben tavaly 
az NB II-ben 28 meccsen 24 gólt 
szerzett, vele együtt érkezett az 
egykori riválistól Reich Martin és 
Bihari Dávid, Klcso Gábor a Rába 
ETO-tól igazolt a csapathoz, a gól-
erős Gruber Bálint a Gödöllőt hagy-
ta ott a klub kedvéért, és immár 
szigetszentmiklósi a nagypályás NB 
I-et is megjárt Schrancz Balázs is.

A megerősített kerettel nem is 
lehet más a célja az együttesnek, 
mint a biztos bennmaradás. Ehhez 

azonban komoly bravúrokra is szük-
ség lesz, hiszen a tízcsapatos élvo-
nalban minden párharc kiélezett 
küzdelmet ígér. A csapat hétfőnként 
rendezi majd hazai mérkőzéseit a 
sportcsarnokban, általában 20.30-
as kezdettel. Az első hazai találkozó 
szeptember 10-én lesz a BME ellen. 
A csapattal tavaly még az NB II-ben 
csatázott Haffner György edző 
együttese. 

Megvan a város történetének első NB I-es csapata

A lányok korábban is Bujtor Xénia Georginánál 
tanultak táncot körülbelül 3-4 éves koruktól, 
ahol a módszertan a balett alapoktól indul a 
gimnasztikán keresztül a gyermek- és társas-
táncokig. Legutolsó és legnagyobb eredményük 
a romániai Brassóban, június végén, a Magyar 
Látványtánc Sportszövetség által rendezett 
Európa-bajnokságon elért I. helyezés.

Az elmúlt időszakban további rendezvénye-
ken is meg tudták mutatni magukat a lányok, a 
többi között a szigetszentmiklósi Kéktón meg-
rendezett Majálison, valamint szintén váro-
sunk ban, egy új kezdeményezésként megrende-
zett Ifjúsági napon is felléphettek, ahol a ver-
senyre készült koreográfia mellett egy teljesen 
más, modern tánccal is kiállhattak a színpadra.

Lelkesedésük töretlen, a tánc iránti szeretet és 
az elhivatottság már most is jól látszik a munká-
jukon, a hozzáállásukon. A lent felsorolt eredmé-
nyeik mind bizakodásra és büszkeségre adnak 
okot; nem egyszerűen csak egy újabb tánc egye-

sület jött létre idén februárban, hanem egy klassz 
csapat, ahol a gyermekek és szülők a vezetőedző-
vel, Xéniával karöltve mind egy célért, az egyre 
jobb és szebb eredményekért dolgoznak.

Az egyesület tagjai két kategóriában indul-
tak a versenyeken a tavaszi szezonban, csa-
patban, mini kategóriában (5-8 éves korosz-
tály) 7 fő a Fekete álarcos című, valamint 
egyéniben, gyermek kategóriában (9-12 éves 
korosztály) 1 fő a Latin szabadság című, latin 
táncokból álló koreográfiával.

A formáció tagjai: Bács Hanna Réka, Balló 
Eszter, György Jázmin, Hanka Natália, Káli Petra, 
Matisz Petra Jázmin, Nagyfejeő Laura
Egyéni versenyző: Görömbei Laura
A megalakulás óta elért eredmények:
Connector Dance Fest – Nemzetközi verseny - 

március 3.
csapatban arany minősítés
Magyar Látványtánc Sportszövetség – Területi 

bajnokság – március 10.
csapatban I. helyezés
egyéniben I. helyezés
Magyar Látványtánc Sportszövetség – Magyar 

bajnokság – május 27.
csapatban I. helyezés + különdíj
egyéniben I. helyezés
Magyar Látványtánc Sportszövetség – Európa 

bajnokság – június 29.
csapatban I. helyezés, egyéniben I. helyezés

Gergály Gyula 
(középen, fehérben) immár 

az NB I-ben bizonyíthat

Augusztus 31., 18.30: Berettyóujfalu–Szigetszentmiklós
Szeptember 10., 20.30: Szigetszentmiklós–BME
Szeptember 17., 18.30: Haladás–Szigetszentmiklós
Október 1., 20.30: Szigetszentmiklós–Nyírgyulaj
Október 8., 18.30: Veszprém–Szigetszentmiklós
Október 15., 20.30: Szigetszentmiklós–Aramis
Október 19., 18.45: Csömör–Szigetszentmiklós
Október 29., 20.30: Szigetszentmiklós–Dunaújváros
November 9., 18.30: Debrecen–Szigetszentmiklós

November 19., 20.30: Szigetszentmiklós–Berettyóújfalu
November 26.: BME–Szigetszentmiklós
December 10. 20.30: Szigetszentmiklós–Haladás
December 17., 18.00: Nyírgyulaj–Szigetszentmiklós
December 21.: Szigetszentmiklós–Veszprém
Január 7.: Aramis–Szigetszentmiklós
Január 14., 20.30: Szigetszentmiklós–Csömör
Január 18., 19.00: Dunaújváros–Szigetszentmiklós
Február 11., 20.30: Szigetszentmiklós–Debrecen

A Szigetszentmiklós-4IG sorsolása az alapszakaszban

Klassz-X SE, egy klassz csapat
Február közepén Bujtor Xénia Georgina 
vezetésével megalakult a szigetszentmik-
lósi Klassz-X Szabadidő- és Táncsport 
Egyesület 8 igazolt versenyzővel, akik nem 
kis munkával és odaadással a legjobbak 
közé küzdötték fel magukat az elmúlt, 
igen rövid és intenzív időszakban.
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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

Szeptember 13. (csütörtök) 
9.00-14.00

Anyatej Világnap
A kisgyermekükkel otthon lévő 
anyukákat a következő programok-
kal várják a szervezők: tanácsadá-
sok, termékbemutatók, kézműves 
foglalkozások.
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
A belépés díjtalan!
Helyszín: Árpád utca és Dr. Lengyel 
Lajos utca lezárt útszakasza.
Kiegészítő programok: 15.00-kor
VI. Szabacs Kupa – Kajak-kenu
verseny.
Szervező: 
Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egylet
Helyszín: Dolgozók Sziget szent mik-
lósi Horgász Egyesülete.

Szeptember 21. (péntek)
Jótékonysági koncert
Szervező: Lakihegyi Akácliget Óvoda
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

Szeptember 22. (szombat) 15.00
Kiállítás Finisszázs 
Pieronymus KOSCH grafikusművész 
MAGYAR KÉPMESÉK c. kiállítása 
kapcsán beszélgetés a művésszel 
tárlatvezetéssel.  
A program ingyenesen látogatható!
www.facebook.hu/varosi.galeria
Helyszín: Városi Galéria.

Szeptember 24-26. 
(hétfő-szerda) 9.00-10.30

Gyermekszínház - Békéscsabai 
Napsugár Bábszínház
Benedek Elek: A Világszép nádszál-
kisasszony 
Ajánlott életkor: 4-8 év
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház

Szeptember 28. (péntek) 18.00
Cinema Sziget Filmklub
Aurora Borealis – Északi fény
Főszereplők: Tóth Ildikó, Törőcsik 
Mari. Rendező: Mészáros Márta
Vendég: Tóth Ildikó színművésznő
Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 500 Ft/diák, 
nyugdíjas. Jegyek elővételben vásá-
rolhatók a jegy.hu oldalon vagy a 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
információs pultjánál!
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, Tárgyalóterem 

Szeptember 28. (péntek)
Városi Sportágválasztó Nap
Szervező: Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata.
Helyszín:  Városi Sportcsarnok.

Szeptember 29. (szombat) 11.00
Patak Fesztivál 
Meghívásos Nemzetközi kortárs 
képző művészeti pályázat és a SZÍN-
TÉZIS című kiállítás megnyitója.
A kiállítás megtekinthető október 
13-ig. A program ingyenesen láto-
gatható! Helyszín: Városi Galéria

Októberi előzetes
Október 1-2.

Benedek Elek Mesemondó verseny
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, Színházterem.

Október 1-7.
Országos Könyvtári Napok
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

Október 5. (péntek) 11.00
Megemlékezés 
a 13 aradi vértanúról
Helyszín: 
Kossuth Lajos utcai kopjafa.

Október 6. (szombat) 9.00-13.00
Őszi Babaruha Börze 
Eladni és vásárolni lehet ruhákat a 
bébi kortól a tinédzserkorig, babako-
csit, etetőszéket, gyerek autóülést és 
sok más, hasznos dolgot. Ingyenes 

termékbemutatók, kóstolók és gyer-
mekfelügyelet is biztosított a prog-
ram ideje alatt! A belépés díjtalan! 
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház.

Október 7. (vasárnap) 17.00 
SZÍNHÁZ
Neil Simon: Mezítláb a parkban - 
vígjáték két részben. Jegyek elővétel-
ben vásárolhatók a jegy.hu oldalon, a 
Városi Könyvtár és Közösségi Házban 
valamint közönségszervezőinknél. 
Színházbuszról érdeklődjön a 06/20 
993-5955-ös számon. Face book: Szi-
get szentmiklósi Szín házi Elő adások. 
Helyszín: Ádám Jenő Általános Iskola 
és AMI (Szebeni út. 81.)

Október 8. (hétfő) 15.00
Városi idősek napja
Ünnepi köszöntőt mond: Szabó 
József polgármester. Műsort adnak 
városunk nyugdíjas művészeti cso-
portjai. Helyszín: Ádám Jenő Ál ta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola, Hangversenyterem.

Október 12. (péntek) 18.00
Cinema Sziget Filmklub
Leharcolt oroszlánok. Vendég: 
Kovács Kriszta senior tréner, a 

MAKKA Szabadidő Egyesület veze-
tője. Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 500 Ft/
diák, nyugdíjas. Jegyek elővételben 
vásárolhatók a jegy.hu oldalon vagy 
a Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
információs pultjánál!
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, Tárgyalóterem. 

Október 13. (szombat) 15.00
Akciófestészet és a Goldsmann 
Trió élőzenei jazz koncertje
A Magyar festészet napja alkalmá-
ból 11. alkalommal szervezett ese-
ménysorozat részeként betekinthe-
tünk az alkotás folyamatába. 
Részletes információ a 06/20 993-
5955-ös telefonon és a www.face-
book.com/Akcio.Festeszeti.Keptar 
oldalon. A program ingyenesen láto-
gatható! Helyszín: Ádám Jenő Ál ta-
lános Iskola és AMI (Szebeni út. 81.)

Október 18. (csütörtök) 18.00 
A CAFFART Képzőművészeti 
Egyesület csoportos kiállításának 
megnyitó ünnepsége 
A program ingyenesen látogatható!
www.facebook.hu/varosi.galeria
Helyszín: Városi Galéria.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2018. szeptember–októberi 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 alkalommal továbbra is ingyenes. 
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz 

a vizsgálat díja 1 700 Ft, mely az OEP által országosan 
elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható 

csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, 
de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges.
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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

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

szeptember 10.-szeptember 16. Kígyó Gyógyszertár
szeptember 17.-szeptember 23. Elixír Gyógyszertár
szeptember 24.-szeptember 30. Melissa Gyógyszertár
október 1.-október 7. Szent Miklós Gyógyszertár
október 8.-október 14. Regina Gyógyszertár

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

2018. JÚLIUS HÓNAPBAN
ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Must Sándor Gábor  (1940)
Förhécz Lajos  (1932)
Törő Jenőné  (1921)
Bottka Miklós  (1965)

2018. JÚLIUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Nagy Judit - Talabér Miklós
Biczó Anna Emese - Nádasdy András Lajos
Leitner Krisztina Ilona - Jaszkanics Viktor

Varga Anita Mercédesz - Urbán Dávid
Vasvári Erika - Nagy István Zoltán
Kocsis Erzsébet - Pinczés Zoltán

Lajter Enikő - Szabó Norbert
Tuba Nikoletta - Dobai András

Takács Noémi - Eszes Dávid Csaba
Nagy Judit - Kurucz István

Góczi Veronika - Wertetics Zoltán Gábor
Gáll Antónia - Stób Attila

  radiológus szakorvos ultrahang diagnosztikai jártassággal 
  belgyógyász szakorvos diabetológiai jártassággal
  röntgen szakasszisztens
  gasztroenterológiai szakrendelésre endoszkópos asszisztens 
  laboratóriumi szakrendelésre orvosdiagnosztikai analitikus 

vagy magasabb laboratóriumi szakképesítéssel rendelkező 
diplomás szakasszisztens

  bőrgyógyászati szakasszisztens
  betegirányító munkatárs
  betegkísérő munkatárs

Részletes információk találhatók a fentiekkel 
kapcsolatban az Intézet honlapján: www.szszri.hu

A SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET 
SZIGETSZENTMIKLÓS 

intézménye az alábbi 
munkakörökre hirdet felvételt
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Szeptember 30-ig

3999Ft/0,7l 5713Ft/1l

Jägermeister 0,7l549Ft/kg

Sertéscomb
Bőrös

499Ft/kg

Sertés-
Lapocka 

Bőrös

749Ft/kg

Bőrös 
sertéskaraj

2799Ft/0,7l
3999Ft/1l

Royal Vodka 0,7l

TE TUDSZ ENNÉL JOBBAT?

Most érdemes behoznia régi autóját, hiszen nem csak, hogy beszámítjuk a használt autót, 
de egyéb kedvezményekkel kombinálva, még jobb áron juthat új ŠKODA OCTAVIA modelljéhez. 
A beszámított gépjármű árán felül, akár 1 500 000 forint kedvezményt adunk az új árából. 
Önnek már csak azt kell kitalálnia, hogy menti ki az 5 éve beragadt válogatás kazettát.

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út 
Tel.: +36 1 421-8221, 
skoda@porschem5.hu
www.porschem5.hu

*Az ü zemagyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerü ltek meghatározásra. Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgál-
nak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű valós ü zemagyag-fogyasztását. A kép illusztráció. Az akció kizárólag természetes személyek számára elérhető, illetve közvetlen hozzátartozó számára 
is igényelhető. Az akció 2018.05.28-tól 2018.09.30-ig, illetve a 300 darabos importőri készlet erejéig tart. Az akció meghosszabbításának jogát fenntartjuk! A feltüntetett akár 1 500 000 Ft kedvezmény a 
400 000 Ft-os használtautó-beszámítási kedvezményen felül a magánszemélyeknek szóló 900 000 Ft, illetve a Porsche Casco vagy fi nanszírozás igénybevétele esetén érvényes 200 000 Ft kedvezményt tartal-
mazza. A feltüntetett árkedvezmények az akcióban résztvevő modellek ajánlott kiskereskedői árából kerültek kiszámításra. Az árak márkakereskedőnként eltérhetnek. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek.

JÖJJÖN A RÉGIVEL,
TÁVOZZON EGY ÚJJAL

+400 000 Ft kedvezmény új OCTAVIA modell 
árából használtautó-beszámítás esetén!

ŠKODA OCTAVIA kombinált átlagfogyasztás: 
3,9–6,6 l/100km, CO2 kibocsátás: 103–154 g/km*

 kombinált átlagfogyasztás: 
 kibocsátás: 103–154 g/km*
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