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Rendeletalkotás
A képviselő-testület megalkotta: 
  a 27/2018. (XII. 05.) önkormányza-

ti rendeletét Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásá-
nak szabályairól szóló 2/2018. (II. 
22.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról, 

  a 28/2018. (XII. 13.) önkormányza-
ti rendeletét az egyes helyi adókról 
szóló 21/2014. (XI. 27.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról,

  a 29/2018. (XII. 13.) önkormány-
zati rendeletét az önkormányzat 
tulajdonában álló víziközmű háló-
zathoz történő utólagos csatlako-
zás műszaki és pénzügyi feltétele-
iről, valamint az utólagos csatla-
kozásért fizetendő hozzájárulás 
mértékéről.

Beruházások, városüzemeltetés, 
ingatlan ügyek
A testület kiegészítette a Határ úti 
szennyvíz kapacitásbővítése cél-
feladat megvalósítására rendelke-
zésre álló hitelösszeget a Határ úti 
szennyvízvezeték tehermentesíté-
sét biztosító nyomóvezeték meg-
építéséhez.

A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy megállapodást köt a beruhá-
zóval az önkormányzat tulajdoná-
ban álló, Holdfény utcában elvég-
zett ivóvíz víziközmű beruházás 
műszaki és pénzügyi feltételeiről, 
valamint az utólagos csatlakozásért 
fizetendő hozzájárulás mértékéről 
szóló önkormányzati rendelet sze-
rinti önerős beruházás térítés fejé-
ben történő tulajdonba vételéről.

Úgy döntött a testület, hogy a 
deratizációs tevékenységet a 2019-
2020. évre is el kívánja végeztetni.

2019-ben továbbra is a Rácke-
vei-Soroksári Duna-ág települései-
vel együttműködve kívánja a képvi-
selő-testület a szúnyoggyérítési 
önkormányzati feladatokat elvégez-
ni Szigetszentmiklós területén. A 
város területén 2019-ben a tavalyi 
évnek megfelelően 150 hektár terü-
leten kíván légi kémiai szúnyoggyé-
rítést évi maximum négy alkalom-
mal, és lakosságszám-arányosan 

biológiai gyérítést végeztetni, évi 
maximum két alkalommal.

Úgy döntött a testület, hogy 
biztosítja a mintavételezési, jelen-
téskészítési feladatok ellátására a 
2019. évre szükséges keretösszeget.

Jóváhagyta a képviselő-testület 
az „ARIES” Nonprofit Kft. vállalkozá-
si szerződésében szereplő Szent 
Miklós útja 9/B fszt. 1. és Illyés 
Gyula park 1/B III/1. számú lakások 
teljes felújításának többletmunkáira 
vonatkozó többletköltségeit.

Utólagosan jóváhagyta a testület 
a stratégiai zajtérképekre alapuló 
zajcsökkentési intézkedési tervek el-
készítésére vonatkozó Támogató 
Ok irat megkötéséhez szükséges do-
kumentum aláírását és az Agrármi-
nisztériumhoz történt benyújtását.

Felkérte a képviselő-testület a 
polgármestert, hogy a Városi Sport-
csarnok műszaki karbantartási és 
üzemeltetési, takarítás valamint 
biztonsági szolgálati feladatainak 
ellátásához szükséges beszerzési 
eljárásokat folytassa le.

A városi csapadékvíz-kezelő 
rend szert 2019. január 1-jétől ha-
tározatlan időre vagyonkezelésbe 
adta a testület az Észak-Csepel 
Szigeti Víz- és Csatornamű Non-
profit Kft.-nek.

Jóváhagyta a képviselő-testület 
a Fővárosi Vízművek Zrt. által Szi-
getszentmiklós ivóvízellátó, illetve 
szennyvízelvezető és -tisztító rend-
szerére készített, a 2017–2031 kö-
zötti időszakra vonatkozó módosí-
tott felújítási és pótlási tervet. 

Visszavonta a testület a 290/ 
2017. (IX. 26.) sz. önkormányzati 

határozat 2. pontját. Felkérte to-
vábbá a polgármestert, hogy a Gát 
utcában és Leadó utcában a forga-
lomcsillapító elemek kihelyezésé-
nek lehetőségeit vizsgálja meg.

Közös megegyezéssel megszün-
tette a képviselő-testület a Fővá-
rosi Vízművek Zrt.-vel a Gyári út 
Határ út és a Bajcsy-Zsilinszky út 
közötti szakaszának mindkét olda-
lán a járda felújításának közös köz-
beszerzés keretében történő meg-
valósítására kö  tött megállapodást. 

Úgy döntött a testület, hogy a 
Sourcing Hungary Kft. által a Ma-
gyar Energia Beszerzési Közösség 
ke  retein belül a csoportos 
beszerzés  ben gesztorként részt 
kíván venni. Megbízta az ARIES 
Nonprofit Kft.-t Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzata és intézmé-
nyei vonatkozásában a 2019. októ-
ber 1.–2021. szeptember 30-ig ter-
jedő időszakra a gesztori nyilatko-
zat aláírásával, valamint a gesztori 
teendők ellátásával.

Úgy döntött a képviselő-testület, 
hogy a Szigetszentmiklós, 1421 
hrsz-ú ingatlant parkoló céljából 
bér  be veszi legalább ötéves időtar-
tamra, és az ingatlanon parkolót 
ala kít ki.

Támogatta a testület a 6018, 
6019/1, 6020/2, 6020/4, 6020/5, 
6020/6, 6020/7, 6020/8, 6020/11, 
6020/12 és 6020/13 hrsz-ú ingat-
lanok övezeti besorolásának módo-
sítását Lke-7 kertvárosias lakóöve-
zetről Vt-12 településközpont ve-
gyes övezetre. Elfogadta továbbá a 
TSZT, HÉSZ és Szabályozási terv 
tervezetét. 

Fedezetet biztosított a képvise-
lő-testület az ARIES Nonprofit Kft. 
2019. évi feladat ellátási szerződé-
seihez. 

Úgy döntött a testület, hogy el-
bontja a Szigetszentmiklós, Losonczi 
u. 3. és 5. szám alatti önkormányza-
ti tulajdonú ingatlanokon található, 
leromlott állagú épületeket. 

Megrendelte a képviselő-testü-
let az „ARIES” Nonprofit Kft.-től az 
Illyés Gyula park parkolójának bőví-
tési munkáit. 

A Szigetszentmiklós 1274/1 
hrsz.-ú kivett magánutat Mikszáth 
Kál  mán közre, az 5971/20 hrsz-ú 
saját használatú utat Primula közre 
nevezte el a testület. 

Kiemelt fejlesztési területté nyil-
vánította a képviselő-testület a szi-
getszentmiklósi 0203/52-54, 
0203/56-58, 0203/60-61, 0204/1-2, 
12612/1-2, és 12613/1 hrsz-okból 
álló területet. 

Intézményi, egészségügyi, 
oktatási, szociális, 
sport és civil hírek
A képviselő-testület az 1920 hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosaként hozzájáru-
lását adta a Diák Vívóegylet Sziget-
szentmiklós egyesület részére a Szi-
getszentmiklósi Bíró Lajos Általános 
Iskola területén létesítendő vívóte-
rem-tornaterem megvalósításához. 

Konzorciumi tagként megindí-
totta a testület „A Közép-Duna vízi 
turizmusának komplex fejlesztése” 
c. projekt keretében az önkormány-
zat tulajdonában lévő Rév sor 104. 
sz. alatt, a Csónakház megvalósítá-
sához szükséges kivitelezői közbe-
szerzési eljárást.

Egyetértett a képviselő-testület 
az Érd és Térsége Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati 
Tár  sulás Társulási Megállapodásá-
nak hatodik módosításával. 

Felmondta a testület a Vadgesz-
tenye Szociális Intézmény, valamint 
a Sonaris Kft., mint szolgáltató kö-
zötti, jelzőrendszer üzembentartása 
céljából létrejött szerződést. Jóvá-
hagyta, hogy a Vadgesztenye Szoci-
ális Intézmény a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás alapszolgálta-

a képviselő-testület 2018. november 28-i és december 4-i rendkívüli, 
valamint december 12-i rendes üléséről
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tást biztosító készülékállományát 
100 db-ra felbővítse, és az ehhez 
kapcsolódó szolgáltatást beszerezze. 

Elfogadta a képviselő-testület a 
2018. november 8. napján megren-
dezett „Jelen és jövőkép a közét-
keztetésben” című konferenciáról 
és a „JÖVŐ-KÉP” pályaválasztási 
börzéről szóló beszámolót és annak 
elszámolását. 

Úgy döntött a testület, hogy a 
„Nemzetközi Zenei Fesztivál meg-
rendezésének céltartaléka” elő-
irányzaton 2018. december 31. 
napján lévő együttes, fel nem hasz-
nált keretösszeget a 2019. évben 
Szigetszentmiklóson megrendezés-
re kerülő „Nemzetközi Zenei Csere-
program” esemény szervezésére 
használja fel. 

A bölcsődei eszközök, felszere-
lések pótlására, valamint az élel-
mezési átszámlázások miatti meg-
növekedett terhek csökkentésére 
fedezetet biztosított a testület. 

Helyt adott a képviselő-testület 
az Egomir státuszbővítési kérelmé-
nek, így az intézmény létszámát 

2019. január 1. naptól határozatlan 
időre 1 fő határozatlan idejű, teljes 
munkaidős konyhai kisegítő stá-
tusszal megnövelte.

Utólagos támogatást nyújtott a 
testület a Nem Adom Fel Alapít-
vány részére az „Egy másik út!” 
Program keretében megvalósult 
koncert költségeihez. 

2019. február 28-ig meghosz-
szabbította a képviselő-testület a 
2019. I. félévi önkormányzati pá-
lyázati kiírás sportszervezetek és a 
Sportcsarnok kedvezményes bérleti 
díja támogatásra beérkezett pályá-
zatok elbírálására vonatkozó dön-
tés határidejét.

Elfogadta a testület a „Sziget-
szentmiklós Város Önkormányzata 
Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
2019–2023.” című dokumentumot. 

Úgy döntött a testület, hogy a 
2019. évben is meghirdeti a Sziget-
szentmiklós Város Önkormányzata 
által működtetett, illetve egyéb vá-
rosi intézmények dolgozói részére 
aktív szabadidő eltöltését célzó 
programot. 

Kiegészítő fedezetet biztosított 
a képviselő-testület a Városi Könyv-
tár és Közösségi Ház működési ki-
adásainak támogatására. 

Egyéb ügyek
Elfogadta a testület a saját bevéte-
leinek, valamint az előző években és 
a tárgyévben keletkezett, illetve ke-
letkező, tárgyévet terhelő adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fize-
tési kötelezettségeinek a 2018. évi 
költségvetési évre és az azt követő 
három évre várható összegét.

Elfogadta a képviselő-testület 
Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzata 2018. évi költségvetése 
I-III. negyedévi teljesítéséről szóló 
pénzügyi beszámolót. 

Keretszerződés formájában kí-
vánja biztosítani a testület 2019-
ben az alábbi őrzés-védelmi fel-
adatokat: rendezvénybiztosítás, 
szabadtéri őrzések, telephelyek 
őrzése lakókonténer és mobil WC 
biztosításával, telephelyek őrzése 
lakókonténer és mobil WC biztosí-
tása nélkül. 

A képviselő-testület elfogadta a 
Települési Értéktár Bizottság tevé-
kenységéről szóló, 2018 júliusától 
2018 decemberéig terjedő időszak-
ra vonatkozó beszámolóját. 

Felhatalmazta a testület a pol-
gármestert, hogy egyeztetést kezd-
jen a törökországi Izmir városával a 
testvérvárosi kapcsolat kialakítása 
érdekében.

Döntést hozott a képviselő-tes-
tület a Szigetszentmiklósi Testgya-
korlók Köre – Asztalitenisz Szak-
osztály részére megítélt támogatá-
sok visszavonásáról, valamint azok 
költségvetésen belüli átcsoportosí-
tásáról. 

Elfogadta a testület a 2018. 
október 1-4. között szervezett, 
gyergyószentmiklósi projektegyez-
tetési utazásról szóló beszámolót 
és elszámolást. 

Döntött a képviselő-testület a 
2019. évre vonatkozó munkatervé-
ről, a képviselői keretek felhaszná-
lásáról, valamint elfogadta a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtá-
sáról szóló jelentést. 

Megyénk teljes területén, annak minden telepü-
lésén a lakossági tulajdonú ingatlanok és a 
társasházak égéstermék-elvezetőinek rendsze-
res felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szak-
emberei végzik el. Érdemes megtervezni és 
ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel kap-
csolatos feladatokat. Célszerű a jövőben nem a 
fűtési szezonra vagy a szezon előtti utolsó na-
pokra halasztani ezeket a teendőket. Tekintettel 
az elmúlt időszakban a kéményseprés területén 
végbement változásokra, a katasztrófavédelem 
az alábbi rövid útmutatóval igyekszik segíteni a 
lakosságot, ami tartalmazza a kéménysepréssel 
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:

Amennyiben családi házban él, és a házba 
nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a 
kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, 
amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. 

Ezt megteheti online a www.kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu honlap ügyfélszolgála-
ti oldalán az Időpontfoglalás elektronikus űr-
lap kitöltésével (http://kemenysepres.ka taszt-
rofavedelem.hu/ugyfelszolgalat).

Telefonon az előhívó nélkül, ingyenesen mű-
ködő 1818-as számot hívják. (Rövid adatvédelmi 
információk után válasszák a 9-es, 1-es, majd 
ismét az 1-es gombokkal az időpontfoglalás 
menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző a hívó 
adatainak felvételével elindítja a vizsgálati idő-
pont egyeztetési folyamatát. A katasztrófavéde-

lem munkatársa visszahívja az ügyfelet, és meg-
beszélik az ellenőrzés napját valamint idejét.)

E-mailben, a levelet a kemenysepro.ugyfel-
szol galat@katved.gov.hu címre küldve.

Postai úton a BM OKF GEK részére címzet-
ten, 1903 Budapest, Pf.: 314 címre küldve.

Személyesen a Megyei Ellátási Csoport iro-
dájában, hétfőnként 8-20, a hét többi munka-
napján 8-14 óra között. Az ügyfélszolgálati 
pontok címeit itt találja: http://www.kemeny-
sepres.hu/ugyfelszolgalat/megyei.

A külföldön tartózkodó állampolgárok a 
+36/1 550-1858-as helyi díjszabással hívható 
telefonszámon érik el az ügyfélszolgálatot.

Amennyiben családi házban él, és a házba be 
van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a ké-
ményseprést egy vagy kétévente kötelező meg-
rendelni egy kéményseprőcégtől. A megrendelés 
gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz 
van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban 
szi  lárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha 
gázzal, akkor kétévente. A kéményseprésért fizet-
ni kell. Az alábbi linken letölthető egy táblázat, 
amelyben ki lehet keresni, hogy az ország adott 
te  lepülésén mely kéményseprőcégektől lehet 
megrendelni a munkát: http://www.katasztro fa-
ve delem.hu/letoltes/kemenysepres/Orszagos-
nyilvtart-20180322.xls.

Amennyiben társasházban él, és a lakásba 
nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a 

kéményseprő értesítést követően magától fog 
érkezni és ingyenesen elvégzi a sormunkát.

Amennyiben társasházban él és a lakásba be 
van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a ké-
ményseprő magától érkezik, de a munka díját ki kell 
fizetni. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor az 
egész munka díját, ha a lakás a társasház gyűjtőké-
ményére van csatlakoztatva, akkor a munka rá eső 
részét kell kifizetni, például egy tízlakásos társasház 
esetén a munkadíj egy tizedét. (A társasházak éves 
sormunkaterveit itt találja megyék szerinti bontás-
ban: http://www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/
sormunkaterv_2019, Szigetszentmiklóson a 2019. 
január 1. és május 31. közötti időszakra esik.)

A katasztrófavédelem minden kéményseprője 
végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal ren-
delkezik, egységes munkaruhát visel és a munka-
végzéshez biztosított autójuk is jól megkülön-
böztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei 
jól láthatóak rajta. Felszerelésük korszerű és tel-
jes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosí-
tott. Készpénzt nem kezelhetnek és nem fogad-
hatnak el, ahol megrendelésre díjköteles munkát 
végeznek, azt utólag, számlán kell megfizetni.

Továbbra is elengedhetetlen, hogy évente 
legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtő-
eszközét. Fűtési technológiától függetlenül ko-
moly veszélyt jelenthet a készülékek szabálytalan 
kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres 
műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszere-
sen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonsá-
gos, hanem gazdaságosabban is működtethető.

Minden, amit a kéményseprésről tudni kell



Arról, hogy bejutottunk az országos tanulmányi versenyekre már 
beszámoltunk, de arról még nem, hogy mi lett ezeknek az ered-
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Az Ádám Jenő Általános       Iskola és AMI hírei

Az ország minden megyéjében valamint a 
fővárosban működik egy úgynevezett Család, 
Esélyteremtő és Önkéntes Ház (CSEÖH), amely 
az Emberi Erőforrások Minisztériumához, 
Novák Katalin államtitkár asszonyhoz tarto-
zik. Pest megyében a Magyar Vöröskereszt 
Pest Megyei Szervezete nyerte el ezt a címet 
idén áprilisban a következő 3 évre, így a me-
gyei Vöröskereszt segíti a CSEÖH ház prog-
ramját (a szakmai alapprogram mellett 2018-
ban a Családok Éve programmal kiegészülve). 
A Pest megyei Vöröskereszt Szervezet és Szi -
get szent miklós Város Önkor mány zata együtt-
működési megállapodást kötött a program 
támogatására.

Az egyik legérdekesebb rendezvényük a 
Láthatatlan Színház, amelyet 2018. december 
11-én a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő 
Általános Iskola és AMI-ban rendeztek meg. A 
Láthatatlan Színház programja során az iskola 
koncerttermét elsötétítettük, és a (látó) diá-
koknak interaktív, kb. másfél órás színházat 
rendeztünk a budapesti Vakrepülés Színjátszó 
Egyesület vígjátékával. Ennek az volt a lényege, 
hogy érzékenyítsük a társadalmat, jelen eset-
ben mintegy 100 szigetszentmiklósi nebulót a 
másság elfogadására, illetve a vakok minden-
napjainak megértésére egy kis játékos, izgal-
mas programelemmel. Az eseményen a Vakok 
Egyesületének 8 fője vett részt, akik profi mó-

don, interaktívan, énekes elemekkel is meg-
mozgatták a diákokat, valós szituációkat be-
mutatva és valós problémákat érzékeltetve (pl. 
a petárda hanghatása lufi pukkasztással, ki-
emelt és hétköznapi hanghatások, étkezés stb.)

Az alul található kép láttatja, hogy a gyere-
kek hogyan foglaltak helyet a teremben.

Dicséret tanulóinknak

Első Erzsébet-Katalin Gála
Az idei tanévben sikerült először megszervezni a városi szinten már 
hagyománnyá vált Erzsébet-Katalin gálaműsort. A művészeti intéz-
ményegység tanulói fergeteges műsorral lepték meg a közönséget. A 
magánénekeseket Szikora Krisztina tanárnő készítette fel. Felléptek az 
idén alakult musical tanszak növendékei is. Fellépésük sikeréhez hozzá-
járultak az est hazatérő sztárvendégei: Békefi Viktória és Mező Zoltán. 
Rendező koreográfus: Nádasdy András, intézményünk tanára.

Néhány szó a Láthatatlan Színház programjáról
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Az Ádám Jenő Általános       Iskola és AMI hírei

Az ENSZ 1992. december 3-át a 
Fogyatékkal Élő Emberek Nemzetközi 
Világnapjává nyilvánította. A fogya-
tékossággal élő embertársaink tár-
sadalmi integrációja valamennyiünk 
közös ügye. Nem tudunk egymás 
nélkül, közös összefogás nélkül bol-
dogulni sem Európában, sem a hazai 
mindennapokban. A szolidaritásnak 
pedig a legszemélyesebb kapcsola-
tokban kell elindulnia és megmu-
tatkoznia, követendő példaként, a 
fé lelmek és a tévhitek, az elzárkó-
zás és a tehetetlenség leküzdése 
ér  dekében. A társadalom együttmű-
 ködése nélkül ugyanis nincs esély-
egyenlőség, esélyegyenlőség nélkül 
pedig nincs közös jövőnk.

Hagyományt teremtve 2012 óta 
immár 5. alkalommal rendeztük 
meg a sérült emberek társadalmi 
integrációját segítő „EGY MÁSIK 
ÚT” elnevezésű rendezvényünket. 

A Szigetszentmiklósi Konduktív 
Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény kapcsolat-
rendszere kiterjed a szigetszent-
miklósi és a ráckevei járásra a köz-
nevelési, egészségügyi és a civil el-
látó rendszerekre. Közös célunk, 
feladatunk a fogyatékossággal élő 
embertársaink, családjaik és hozzá-
tartóik elsősorban szakmai és hu-
mánus segítése.

2018. december 1-jén azért vol-
tunk együtt, hogy a Fogyatékkal Élő 
Emberek Nemzetközi Világnapjához 
közeledve jelezzük a fogyatékkal élő 
embertársaink felé, hogy nincsenek 
egyedül a társadalomban, hanem 
ott vagyunk mellettük. Segítségükre 
vagyunk a mindennapjaikban, a ne-
hézségeikben, de az örömeikben is.

A meghívott vendégeinket gaz-
dag programmal vártuk. A rendez-
vény első részében a bevezető 

után az intézményünk óvodásai 
szerepeltek. Szívünket gyermeke-
ink mindig megmelengetik. Kokas 
Klára mondta: „Nincs szebb, fel-
emelőbb, nemesebb feladat, mint 
az ő újjászülető munkájukban se-
gédkezni, és igen nagy megtisztel-
tetés, ha engedik.” 

A program második felében kö-
szöntőket hallgatott meg a közön-
ség, majd az Ádám Jenő Általános 
Iskola és AMI diákjai szórakoztatták 
a vendégeket. Végül a Szi get halmi 
Egyesített Népjóléti In téz mény Fo -
gyatékosok Nappali Intéz mé nyének 
felnőttjei szerepeltek és adták elő 
Demjén Ferenc Hon fog lalás dalát 
jelnyelvi tolmácsolásban. Vala-
mennyi produkció megmozgatta az 
emberek szívét és lelkét.

A következő blokkban kéz mű-
veskedés, arcfestés, filmklub és ven-
déglátás várta a vendégeket. Végül 
az „EGY MÁSIK ÚT!” program záró 
blokkjában a NEMADOMFEL zenekar 
szórakoztatta a közönséget – a fo-
gyatékkal élő embereket –, a segítői-
ket és az érdeklődőket. Fergeteges 
táncházzal zárult a rendezvény. 

„Az életem nem úgy alakult, 
ahogy elgondoltam. Nem szerepelt 
a terveim között, hogy csoda tör-
ténik.” Gyarmati Andrea

Köszönjük támogató partnere-
ink segítségét!

Huszárné Mikla Ildikó
intézményvezető-helyettes

Somogyi Sándorné 
intézményvezető

„Karácsonyi szeretet, 
csend és béke

Legyen ott az 
ünnepvárásban,

A fellobbanó 
gyertyalángban,

A sülő kalács illatában,
A csengő harangok 

hangjában,

Az egymásra 
mosolygásban,

A szemek tükrözte 
ragyogásban,

A hit csillagában,
A világban!
Legyen szeretet, csend és 

béke
A lelkek találkozásában.”

Karácsonyi 
koncert

Egy másik út

Ismét eljött a karácsonyi koncertezés ideje. Iskolánk koncertterme december 14-én meg-
telt lelkes közönséggel, hogy együtt ünnepeljünk az adventi időszakban. Tanulóink sze-
retetet, élményt adtak át ezen az esten, egy olyan ajándékot, ami saját magukból jött.
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Amikor jó lenne megállítani az időt 
– szalagavató utáni gondolatok

A Városi Sportcsarnok december 
8-án harmadik alkalommal adott 
helyet a Batthyány Kázmér Gim-
názium szalagavató báljának. A be-
fogadóképesség, a tágas lelátók 
nyújtotta előnyök miatt döntöttünk 
egy évvel ezelőtt a „külső” helyszín 
mellett, bár többen sajnálták, hogy 
az alma mater falainak a hangulata, 
intimitása ezzel elvész. Ezért a régi 
hagyományt megtartva, a nagy nap 
előtt az iskola aulájában, a gimnázi-
um valamennyi tanulója és tanára 
előtt egy „főpróba” keretében be-
mutathattuk a több hónapos készü-
lődés eredményeit. A siker felszaba-
dulttá tett valamennyiünket. Tudtuk 
jól, hogy a szalagtűzés középiskolai 
éveink egyik legfontosabb esemé-
nye, ekkor válunk maturandává és 
maturandusszá. Kissné Hegedűs Éva 
igazgatónő beszédében felidézte a 
szalagtűzés hagyományát, a „va lé-
tálás” szokását, amely a selmecbá-
nyai diákoktól indult el és változott 
sokat az elmúlt másfél évszázad 
alatt. A köszöntő gondolatok után 
előbb a szalagtűzés meghitt percei 
következtek, majd a táncoké és a 
képeké lett a főszerep.

Előbb a 12.A osztálya hívta a 
nézőket egy stíluskorszakokon át-
ívelő tánctörténelemre, napjainktól 
elindulva a húszas évek világáig 
tartó igényes koreográfiával. Majd 
a 12.B igazi csapatprodukciót mu-
tatott be a színpadon, Elvis Presley 
ikonikussá vált börtönrockjának kö-
zéppontba állításával, akrobatikus 
elemek alkalmazásával. A 12.C pe-
dig egy vérbeli retró házibuli meg-

idézésével a nyolcvanas évek disz-
kóvilágába, azaz a szüleink fiatal-
korába röpítette a lelátókon ülőket, 
azok nagy örömére. 

Az osztálytáncok zajos sikere 
után, felfokozott hangulatban min-
denki kíváncsian várta az évfolyam-
keringőt, amelyet közös választás 
eredményeként Seal: Kiss from a 
rose dalára Áschin Petra tanárnő 
álmodott színpadra. A látványos, 
különleges és romantikus koreográ-
fia végén a fiúk térdre ereszkedve 

adták át „szívük hölgyének” a vörös 
rózsákat. A megható zárókép után 
elaludtak a csarnok fényei és mé-
csesek lángjánál énekeltük búcsú-
zásként az évfolyamdalunkat. Egy 
örök klasszikus átdolgozására esett 
a választásunk, amelyben együtt 
suttogtuk a refrént: „Jöttek az évek, 
mentek az évek, ölelő karok nem 
engedtek.” Ezekben a percekben 
tudatosult bennünk, hogy valóban 
95 napra vagyunk mindössze a gim-
náziumi éveink végétől. Mennyi 

mindent köszönhetünk szüleinknek, 
tanárainknak, hogy eljutottunk idá-
ig! És milyen hatalmas dolog ez az 
összetartozás, amely az osztályon 
be  lül az elmúlt években kialakult. 
Az utolsó strófában néhányan el-
csukló hangon énekeltük: „Múlnak 
az évek, hunynak a fények, ölelő 
karok elengednek.”

Ezután az első tánccal szülein-
ket köszöntöttük, akiknek a megha-
tottság és a büszkeség egyaránt az 
arcára volt írva, majd a táncpar-
kettre kísértük tanárainkat, baráta-
inkat. Közben villogtak a vakuk, hi-
vatásos és amatőr fotósok rögzítet-
ték a történéseket, örökítették meg 
a pillanatokat. A legtöbben azt 
éreztük, jó lenne megállítani az 
időt, élvezni még a perceket, a cso-
dálatos báli ruháinkban suhanni 
tovább és tovább. Köszönjük a 11. 
évfolyamnak, osztályfőnökeiknek, a 
szervezőknek, technikusoknak és 
minden résztvevőnek a munkáját, 
mert feledhetetlen élményt szerez-
tek nekünk, végzős diákoknak.

Pál Janka 
12.A osztályos tanuló

12.A osztály

12.C osztály

12.B osztály
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A Lakihegyi Hóvirág Nyugdíjas Klub
karácsonyi rendezvénye

Nemzetiségek Napja a Közösségi Házban 
– 2018. december 16.
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Adventi Vasárnap a Kossuth utcában 
– 2018. december 3.
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Január 18. (péntek) 18.00
Cinema Sziget Filmklub: A ba-
kancslista. Ha a halál után úgysincs 
ráadás, miért ne csapnánk egy nagy 
bulit, mielőtt végleg kicsengetnek? 
Ed ward, a harapós milliárdos és 
Carter, a könyvmániás autószerelő 
legalábbis erre jutnak, amikor egy 
kórház rákosztályán egymás mellé 
sorsolja őket az élet. Siránkozás he-
lyett összeállítják beteljesületlen ál-
maik közös jegyzékét – a bakancslis-
tát –, és belevágnak életük legna-
gyobb kalandjába. A filmben megfi-
gyelhetjük, hogy a különböző életek 
ellenére a cél mégis ugyanaz: úgy 
elhagyni ezt a világot, hogy az eddig 
sutba dobott vágyak beteljesülésé-
nek még esélyt adjunk – ekkor 
mondhatjuk el, hogy valóban éltünk. 
Nem az élvezetek hajszolása a cél, 
hanem a boldog, önfeledt pillanatok 
megélése. Főszereplők: Jack Ni chol-
son, Mor gan Freeman. Ren dező: Rob 
Reiner. Vendég: Godó Gábor coach, 
előadó. Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 500 
Ft/diák, nyugdíjas. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház.

Január 19. (szombat) 19.30
Duplakoncert a Nemcsak Jazz 
Klubban. Fellépnek: ZOLBERT.
A tengerentúlon töretlen népszerű-
ségnek örvendő smooth jazz műfaj 
magyarországi nagykövete másod-
szor ra lép fel a Nemcsak Jazz Klub-
ban. Zolbert miután a Jazzy dalver-
seny első helyezettjének járó díját is 
megnyerte, megkérdőjelezhetetlen-
né vált önálló produkciójának létjo-
gosultsága. A művész által képviselt 
zenei irányzat a populáris jazz színes 
palettáját idézi, a smooth jazz, a 
funk és a soul műfajok egyedülálló 
ötvözeteiként, amelyekben a szen-
vedélyes és pozitív hangulatok mo-
dern hangszerelésben szólalnak meg.
PEET PROJECT. A Székesfehérvárról 
indult, mára hazánk nemzetközi 
hírű, ötlemezes pop-funk-jazz zene-
kara. Rendkívül fiatalos, olykor len-
dületes, olykor könnyed zenéjük kor-
 szakalkotó különlegessége, hogy a 
funky és pop alapú, némi jazz-es 
szabadsággal fűszerezett – úgyne-
vezett smooth jazz – környezetben a 

zenekar frontembere, Ferencz Péter 
„Peet” által prezentált hegedűjáték 
egyenrangú szerepet kap a szaxo-
fonnal és egyéb szólóhangszerekkel, 
miközben mindezt energikus ének 
egészíti ki. A zenekar tagjai: Ferencz 
Péter – hegedű, ének, Závodi Attila 
– szaxofon, Ma gán Olivér – billen-
tyű, Gudics Mar tin – basszusgitár, 
Gudics Marcell – dob. Az est gaszt-
ronómiai meglepetéseket is tartogat 
a Neszmélyi borvidék egy neves bo-
rászatának legjobb borainak bemu-
tatásával! Jegyár: 2000 Ft/felnőtt, 
1400 Ft/diák, nyugdíjas. Asztal-
foglalás szükséges! Helyszín: Városi 
Könyv tár és Közösségi Ház aulája.

Január 19-20. 
(szombat-vasárnap) 10.00-18.00

Két agyféltekés rajztanfolyam
Helyszín: Városi Könyvtár  
és Közösségi Ház.

Január 22. (kedd) 18.00
Magyar Kultúra Napja. Ünnepi 
kö  szöntőt mond: Szabó József pol-
gármester. Ünnepi beszédet mond: 
Csóka Eszter, a Nemzeti Művelődési 
Intézet Pest megyei Irodájának ve-
zetője. Ünnepi műsor: Magyar szer-
zők remekművei a Divertimento Ka-
mara zenekar előadásában. Vezényel: 
Bolyky Zoltán. Az ünnepségen köz-
reműködik: Székely Miklós Városi 
Kó rus és a Battyhány Kázmér Gim-
názium tanulói. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház.

Februári előzetes

Február 2. (szombat) 19.00
Miklósi Bál
A Bál fővédnöke: Szabó József pol-
gármester. A báli zenét szolgáltatja: 
CALYPSO zenekar. Házigazda: Dr. 
Szilvay Balázs, a Lakihegy Rádió 
ügyvezető igazgatója. A báli menüt 
az Aranyfakanál vendéglő konyha-
főnöke, Hárosi Mihály készíti. Jegy-
ár: 9000 Ft, mely elővételben vásá-
rolható! 
Helyszín: Városi Sportcsarnok.

Február 4-5. (hétfő-kedd)  9.00
és 10.30 Február 6. (szerda)
Ádám Jenő Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola  10:00

Téli Gyermekszínház 
Márkus Színház: Az égig érő fa  
(45 perc) Benedek Elek nyomán.
Az öreg király egyetlen leányát hir-
telen forgószél ragadja el, aki vissza-
hozza, még a kezével is számolhat, 
de számtalan herceg, lovag veszik 
oda a feladatban. Jánoska az egyet-
len, aki a háromfejű sárkányt le-
győzve hazaviheti Gyöngyvirág kis-
asszonyt. Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház. 

Február 8. (péntek) 18.00
Cinema Sziget Filmklub: Életre-
valók. Az ejtőernyős baleset után 
tolószékbe kerülő gazdag arisztok-
rata, Philippe felfogadja otthoni se-
gítőnek a külvárosi gettóból jött 
Drisst. Azt az embert, aki most sza-
badult a börtönből, és talán a legke-
vésbé alkalmas a feladatra. Két világ 
találkozik és hat egymásra. Mindegy, 
honnan jövünk, az egymásra való 
odafigyelés, nyitottság új dimenzió-
kat nyithat meg és emberi kapcsola-
tokat minősíthet fel. Ez a film az 
önzetlenség, a segíteni akarás, az 
élet szeretet legegyszerűbb megjele-
nítése egy humoros történet keretei 
között. Az élet nagy kérdésein való 
elgondolkodásra késztet: miért ér-
demes talpra állnunk, ha padlóra 
kerültünk, miről ismerszik meg egy 
felszínes és egy mély kapcsolat?
Főszereplők: François Cluzet, Omar 
Sy. Rendező: Olivier Nakache, Eric 
Toledano. Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 
500 Ft/diák, nyugdíjas. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház.
Február 9-10. 
(szombat-vasárnap) 10.00-18.00

Két agyféltekés rajztanfolyam
Helyszín: Városi Könyvtár és Kö zös-
ségi Ház.

Február 11-14. (hétfő-csütörtök)
Farsangi kézműves foglalkozás
Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény.

Február 13. (szerda) 18.00
Életmódváltó Klub. „Ájurvéda a 
mindennapi életben„ – előadás és 
könyvbemutató. Előadó: Pál Tamás 
spirituális író, Ájurvéda tanácsadó. A 
belépés díjtalan! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház.

Február 15. (péntek) 19.30
Kultúrházak éjjel-nappal:
Nemcsak Jazz Klub. THE JAZZ SIDE 
STORY. Leonard Bernstein, a New 
York-i Fil harmonikusok nagyhatású 
karmestere, népszerű musical-szerző 
és a 20. század emblematikus zene-
szerzője volt, aki a televízió képer-
nyőjén zenei műfajokat és azt ma-
gyarázva, hogy mi is a zene, utat ta-
lált a legfiatalabbak szívéhez is. 
Nevéhez olyan világhírű musicalek 
kapcsolódnak, mint a West Side 
Story, a Peter Pan, vagy a Candide, de 
a klasszikus és könnyűzene világán 
túl Bernstein maradandót alkotott a 
ba lett, az opera és a filmzene műfa-
jában is. Zenei univerzalitása termé-
szetesen a jazzre is kiterjedt, csak 
kevesen tudják róla, hogy fiatalon 
füstös jazz klubokban is zongorázott. 
Születésének 100. évfordulója alkal-
mából és apropóján készült a magyar 
jazz és könnyűzene két népszerű 
előadója, Szőke Nikoletta és Gájer 
Bálint különleges műsora, melyben a 
szerző legismertebb dalai jazzes át-
iratban szólalnak meg a legkiválóbb 
hazai zenészek közre mű ködésével. A 
koncerten a legismertebb melódiák 
szólók és duettek formájában csen-
dülnek fel: a Maria, a Somewhere, a 
Some Other Time a West Side Story-
ból, vagy az I’m Easily Assimilated a 
Candide-ból.  Ének: Szőke Nikoletta 
és Gájer Bálint. Közreműködik: Far  kas 
Zsolt zongora, Barcza-Horváth József 
bőgő, Gyárfás Attila dob. Jegyár: 
2000 Ft. Helyszín: Városi Könyv  tár és 
Közösségi Ház, színházterem.

A belépődíjas rendezvényekre jegyek 
elővételben vásárolhatók a jegy.hu 
oldalon vagy a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház információjánál! 
Szín házbuszról érdeklődjön a 06/20 
993-5955-ös telefonszámon.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

2019. januári programok
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Üzemel a jégpálya a Kéktón
Advent első hétvégéjén nyitotta meg kapuit a szigetszentmiklósi jég-
pálya a Kéktó Szabadidőparkban. Az 500 négyzetméteres, fedett pályán 
melegedő és büfé is várja a kikapcsolódni vágyókat. A Kéktó Jégpálya 
hétköznapokon 18 és 20 óra között, hétvégén pedig 10 és 20 óra kö-
zötti nyitva tartással várja az érdeklődőket. 

Január 15.  Magyar Kultúra Napja. Tagdíjbefizetés.  
(15 óra)

Január 29. Fürdőzés Gyopárosfürdőn. Indulás 6 órakor.
Február 12.  Jelmezes, műsoros farsang a Bowling Caféban 

13 órai kezdéssel.
Február 26. 2018. évi záró közgyűlés. (15 óra)
Március 12. Március 15-ére emlékezünk.
   Nőnap. Szabó József polgármester úr köszönti 

a nőket.
  Vendég: Sonnenschein énekkar. (15 óra)
Március 26. Komárom fürdő. Indulás 7 órakor.
Április 9.   Ünnepi készülődés húsvétra. Vendég: Morva 

Ákos ref. lelkész (15 óra)
Április 23.  Kirándulás: Pannonhalma, Zirc, Veszprém, 

Pápa. Indulás 7 órakor.
Május 7.   Anyák Napja. Szabó József polgármester úr 

köszönti az édesanyákat. 
   Vendég: Sonnenschein énekkar.  

Műsort ad még az Ezüsthárfa énekkar,  
valamint

  a Nefelejcs tánccsoport.
Május 21.  Petőfi nyomában. Kirándulás 

Szalkszentmártonra és Kiskőrösre.
  Kiskőrösön fürdés. Indulás 7 órakor.
Június 4.   Dunaparti dumaparti a horgászegyesületnél. 

(14 óra)
Június 18. Félévzáró a Bowling Caféban. (13 óra)
Július 2.   Túrkevei fürdő. Indulás 6 órakor.
Július-augusztus SZÜNET
Szeptember 9-12.  Csapatépítő tréning, Mezőkövesd-Zsóry fürdő 

- Ametyst Hotel
   28 500 forint (busz, szállás, reggeli, vacsora, 

idegenforgalmi adó)
Szeptember 17.  Olach Zoltán ismeretterjesztő előadása.  

(15 óra)
Október 1.  Nosztalgia est. Városi Könyvtár és Közösségi 

Ház, 15 óra.
Október 15.  Kirándulás Egerbe, Szépasszony-völgye. 

Indulás 6 órakor.
Október 29.  Törődjünk egészségünkkel! Állapotfelmérés. 

(15 óra)
November 12.  Kecskeméti fürdő jutalom út, vagy  

2500 forint. Indulás 7 órakor.
November 26.  Jön a mikulás. Vendég Gere József, lelkész.  

(15 óra)
December 10. Cserkeszőlő fürdő. Indulás 7 órakor.
December 17. Évzáró a Bowling Caféban. (13 óra)

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Az Őszirózsa 
Nyugdíjas Klub 2019. évi 

programterve
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Kosárlabda Akadémia Szigetszentmiklóson

November 6-án az MKOSZ (Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövet-
sége) akkreditálta a Batthyány Káz-
mér Gimnázium Diáksport Egye-
sület kosárlabda akadémiáját, 
amely a BKG-KOS Kosárlabda 
Aka démia néven versenyezteti a 
to  vábbiakban az U14, U16 és U18 
leány és fiú korosztályokat. 

Ezzel a szövetség elismerte az 
elmúlt évek utánpótlás munkáját. A 
sikeres akkreditáció nagy lendüle-
tet ad a már sikeres női és férfi 

NBI/B-ben szerepelő csapataink 
számára is, hiszen az utánpótlásból 
kinevelt játékosok lehetőséget kap-
nak a bemutatkozásra.

A munkát a Szigetszentmiklósi 
Batthyány Kázmér Gimnáziumból 
indítottuk 2010-ben. Aztán szépen 
lassan csatlakoztak a többiek, kiala-
kult a szakmai közösségünk, a hátte-
ret biztosító csapat, az arculatunk, a 
küldetésünk, és megfogalmazódtak a 
céljaink, megjelent a KOS logó, és 
kisvártatva felkerült az országos ko-

sárlabda térképre városunk, Szi get-
szentmiklós. Jelenleg 10 településen, 
több mint 1000 játékossal dolgo-
zunk. Ez a szám már a nagy klubok-
hoz képest is mértékadó. Komoly 
eredményeket értek el csapataink, 
annak ellenére, hogy nem az ered-
mények fontosak elsősorban, hanem 
inkább a szisztematikus, kiszámítha-
tó, stabil munkát tartjuk szem előtt.

Miért fontos ez? Az akadémiák 
a szövetséggel karöltve határozzák 
meg a kosárlabda sport fejlődését, 

arculatát és irányvonalait, így ki-
emelten nagy szerepük van. Ebbe a 
fontos szakmai körbe került a BKG-
KOS Kosárlabda Akadémia. 

Amellett, hogy a felnőtt alakula-
taink ilyen eredményes, szerethető, 
nézhető csapatok lettek, nem rajtuk 
tartjuk a fókuszt, nálunk első az 
utánpótlás! Célunk olyan egyénisé-
gek, generációk kinevelése, akik 
egészségesek, intelligensek, és 
sport centrikus gondolkodásúak.

Tasnádi Dávid

Városi Teremlabdarúgó Torna

Idén 4. alkalommal került megrendezésre az Év-
búcsúztató Teremlabdarúgó Tor na Szi get szent-
miklóson, az Ádám Jenő Álta lános Is kolában. Az 
eddigi állandó torna részt vevők közül az EGOMIR 
és a Tűzoltóság sajnos nem tudta vállalni az idei 
megmérettetést, így a 6 benevezett csapat 
(Rend őrség, Sportcsarnok, Sziget szent miklósi 
Ön  kormányzat, Lakihegy Rádió, Szülők, Test ne-
velők) a torna történetében először körmérkőzé-
ses rendszerben vívott meg a bajnoki címért és a 
helyezésekért. 

A 2017-es döntősök (Rendőrség, Sport-
csarnok) egyaránt 2:2-es döntetlennel kezdték 
a szereplést, a Rendőrök a Test neve lőkkel, míg 

a Sportcsarnok a Lakihegy Rádióval osztozko-
dott a pontokon. 

Az első fordulóban egyedül a Szülők csapata 
tudott győzelemmel rajtolni az Ön kormányzat 
együttesével szemben (2:1). Végül kiderült, 
hogy ez a győzelem döntötte el a Szülők csapa-
tának az ötödik, míg az Önkormányzat csapa-
tának a hatodik helyezését.

A második fordulóban a tavalyi döntősöké 
volt a főszerep, ahol a Sportcsarnok csapata 
nagy csatában 2:1-re múlta felül a Rendőrséget, 
ezzel revansot véve az egy évvel ezelőtti dön-
tőben elszenvedett vereségért, és nagy lépést 
téve a bajnoki cím felé.

A végső győzelemre is esélyes csapatok csa-
tájában a Lakihegy Rádió minden erejét mozgó-
sítva 1:0-ra legyőzte az addig veretlen Test-
nevelőket, de ez a csata olyannyira kimerítette az 
amúgy szépen játszó gárdát, hogy az utolsó 2 
fordulóban elszenvedett vereséggel visszacsúsz-
tak a 4. helyre. A bajnoki címről végül a Sport-
csarnok és a Testnevelők mérkőzése döntött, de 
míg a Testnevelőknek csak a győzelem hozta 
volna meg az aranyérmet, addig ellenfelüknek 
már a döntetlen is a bajnoki címet jelentette.

A Sportcsarnok csapata türelmes, rutinos já-
tékkal tartotta a labdát, és igyekezett kidolgozni 
helyzeteit, míg a Testnevelők a gyors kontrákban 
bízhattak a labdát jól elrejtő ellenfelükkel szem-
ben. A mérkőzés végül 0:0-ás döntetlennel ért 
véget, mely azt jelentette, hogy 2018-ban a 
Testnevelők a harmadik, a Rendőrség a második, 
míg a Sportcsarnok az első helyet szerezte meg. A 
Sportcsarnok csapata tehát 2016 után ismét 
arany éremmel zárta a Szigetszentmiklósi Év bú-
csúz tató Terem labda rúgó Tornát!

Gratulálok minden csapatnak, és sikerekben 
gazdag, boldog újévet kívánok!

Jövőre találkozunk ugyanitt!
Estók László
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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
Szigetszentmiklós város hivatalos oldala: 
www.szszm.hu; www.facebook.com/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

 2018. NOVEMBER HÓNAPBAN 
 ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Károly György (1953)

2018. NOVEMBER HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Cs. Szabó Alexandra–Zsolnai Gergő
Harnócz Anikó–Német János

Csáthi Angéla Tünde–Révész László
Szabó Anna Erzsébet–Kovács Sándor

Botos Katalin - Battyányi István

KERÜLJE EL 
A FAGYOS 
HANGULATOT!

Jelentôs kiadásoktól kímélheti meg 
pénztárcáját, ha idôben felkészül a 
téli fagyveszélyre! A nem megfelelôen 
téliesített hálózatokban gyakoriak a 
csôtörések, vízelfolyások. Elôzze meg 
a kellemetlenséget, és készítse fel kültéri 
vezetékeit, kerti csapjait a zord idôjárásra!

Tanácsokért és hasznos ötletekért keresse 

szórólapjainkat vagy látogasson el honlapunkra

a www.vizmuvek.hu/fagyveszely oldalra.

GONDOSKODJON RÓLA IDÔBEN!

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

január 7.-január 13. Melissa Gyógyszertár
január 14.-január 20. Szent Miklós Gyógyszertár
január 21.-január 27. Regina Gyógyszertár
január 28.-február 3. Kígyó Gyógyszertár
február 4.-február 10. Elixír Gyógyszertár

Ügyeleti nyitva tartás
 Hétköznap: 18.00–22.00
 Szombat: 12.00–15.00
 Vasárnap: 08.00–12.00
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AKCIÓS ŠKODA OCTAVIA MODELLEK AZONNAL, KÉSZLETRŐL.

A megadott értékek a WLTP-menetciklus alapján mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, 
nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket a vezetői szokások és egyéb, nem 
technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 2017. 09. 01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján 
történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás mérésére. 2018. 09. 01-től a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust” (NEDC), amely a jelenlegi vizsgálati 
eljárás. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. Az ajánlat érvényessége: 2019. március 31-ig 
vagy a 400 darabos importőri készlet erejéig. A kép illusztráció. A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.

PORSCHE M5 1238 Budapest, Szentlőrinci út | Tel.: +36 1 421 8221 | www.porschem5.hu

A ŠKODA OCTAVIA és OCTAVIA COMBI modellek kombinált átlagfogyasztása: 3,9-6,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 103-139 g/km.-kibocsátása: 103-139 g/km.

GYORSAN VAGY KEDVEZMÉNYESEN?
   VÁLASSZA MINDKETTŐT!
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