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Tisztelt Szigethalmi Polgárok!
„Mindenekelőtt áldott, sikerekben gazdag és
boldog új évet kívánok egyéni életükben és
közös sorsunkban egyaránt. E jókívánság
mögött az a szilárd meggyőződés áll, miszerint
minden ember személyes igyekezete és boldo-
gulása kihat közösségeink sorsának alakulá-
sára, ahogy közös sikereink és eredményeink
mindannyiunk életét befolyásolják. Az új év
első napjait és heteit legtöbbünk számára az
elkövetkező időszak tervezése határozza meg.
Annak érdekében pedig, hogy a tervezés ne
csak könnyelmű álmodozás legyen, elenged-
hetetlen, hogy – viszonyításként – számba
vegyük az elmúlt időszakok alakulását.
Nemzeti szinten hálával nyugtázhatjuk, hogy
2017-ben nem csak új célokat tudtunk
megvalósítani, de sikeresnek bizonyultunk
abban is, hogy – korábbi eredményeinket
megtartva – továbbra is a fejlődés útján tart-
suk Hazánkat. 
A legkomolyabb feladatot a 2017. évben is
az jelentette, hogy nyíltan kiálljunk azért,

hogy Magyarországon megakadályozzuk a
számolatlan és ellenőrizetlen migrációt és
határaink védelmét biztosítsuk. Szilárd
meggyőződésünk, hogy Európa idegen
gondolkodású bevándorlókkal történő
elárasztása nem csak identitásunkat és élet-
vitelünket, de személyes biztonságunkat is
nagyban veszélyezteti. Elmondhatjuk, hogy e
felismerés napról-napra nyilvánvalóbb a
különböző állami vezetők nyilatkozataiban
és lépéseiben, még akkor is, ha bizonyos
személyek és érdekközösségek mindent
bevetettek annak érdekében, hogy Hazánk
és Európa társadalmi és kulturális jellegét
alapvetően és visszafordíthatatlanul megvál-
toztassák. A 2017. év sikereiből is erőt
merítve a jövőben is azon leszünk, hogy
Nemzetünk és életvitelünk megmaradása és
személyes biztonságunk érdekében továbbra
is felvegyük a harcot minden olyan törekvés-
sel szemben, amely az európai migráció
térnyerését szolgálja.

Elmondhatjuk, hogy a tavalyi évben sem enged-
tünk azon meggyőződésünkből, hogy a népes-
ségfogyás és a munkaerőhiány problémáját nem
betelepítéssel, hanem a magyar családok
folyamatos és széleskörű támogatásával
kívánjuk megoldani. A családok erősítését és
a gazdaság növekedését szolgáló intézkedé-
seink mögött az állt és az fog állni, hogy erős
és összetartó magyar családokból álló erős és
összetartó Magyarországot szeretnénk. Ennek
jegyében született meg a döntés, hogy a 2018.
év minősítetten is „Családok éve” legyen.
Közös erőfeszítéseinknek köszönhetően 2017-
ben gazdaságunk tovább növekedett, a
munkanélküliség folyamatosan csökkent és az
infláció is minimális szinten maradt. Ezen
gazdasági sikerek eredményeként tavaly is
növelni tudtuk a nyugdíjak mértékét és vásár-
lóerejét, kifejezve ezzel a hazánkért keményen
dolgozó idősebb polgárok iránti elismerésünket
és hálánkat. 

(folytatás a 2. oldalon)

Mintha Erdélyben járnánk 30-40 évvel
ezelőtt. Igaz, a boltokban van válasz-
ték, s a rohamosan szaporodó ortodox

templomok rézkupoláinak aranyos csillogása is
elkápráztatja a napsütésben magasba tekint-

gető idegent, de ha magunk elé nézünk, láthat-
juk: a szegénység kiül a házakra, utakra,
arcokra. De a lelkekre mégsem: a kárpátaljai
magyarok nem panaszkodnak, csak kérdése-
inkre sorolják a tényeket. Sőt: a leginkább patch-

workhöz hasonlóan
agyonfoltozott útra,
ahol már az eredeti
aszfaltozásnak négy-
zetcentiméternyi felü-
lete sem látszik tán
nagyítóval sem, azt
mondják: ez jó! Mert
itt legalább nincsenek
lukak. 
Néhány útitárssal
együtt nemrég a
kulturálisan gazdag,
gazdaságilag viszont

elszegényedett „legelfelejtettebb” hajdani
országrészben jártam.
Programunk szoros volt: első kárpátaljai állomá-
sunkon, Beregszászon csatlakozott hozzánk
Popovics Béla, művészettörténet és magyar
szakos tanár, hely- és sajtótörténész. No, nem
idegenvezetőként, ahogy mi könnyelműen
fogalmaztunk hirtelenjében, mert – mint
mondta – ő csak barátokat vállal kulturális kísé-
résre. 
A találkozást gyors, ám annál alaposabb város-
nézés követte. Kárpátalja települései közül
Beregszászon él a legnagyobb magyar közös-
ség, s a zaklatott múltra visszatekintő város ma
jelentős kulturális központ. A középkori eredetű
katolikus templom, a kaszinó, a volt megye-
háza, a Bethlen-Rákóczi kastély, a Kazinczy és
Kölcsey, Széchenyi itt tartózkodása előtt tisz-

Látogatás Kárpátalján

(folytatás a 9. oldalon)A munkácsi vár 
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Az új év első feladata az éves költségvetés
elkészítése. Mire ezeket a sorokat olvas-
sák, reményeink szerint már meg is

történt az elfogadása. Azt már biztosan tudjuk,
hogy a Széchenyi Iskolában az idei nyár során
biztosan elkészül az új, kibővített, korszerű,
1500 adagos konyha. Felújítjuk a vizesblokkokat
és nyílászárókat is cserélünk a Sárga és Zöld
Óvodában. Az MLSZ-től is várjuk a visszajelzést

a két műfüves (grund, kézilabda méretű) pálya
megépítéséhez. 2018-ban teljesen felújítjuk az
egészségházat is. Az előző beruházások mind-
egyikéhez pályázatot nyújtottunk be, és már
meg is kaptuk a visszajelzést a végrehajtást ille-
tően.
Az elnyert összeg vagy már meg is érkezett,
vagy pedig a támogatási szerződést készítjük
elő. Ezek a beruházások előre meghatározzák
az idei költségvetés igen nagy hányadát. A

pályázatokhoz biztosított önrészek
pedig elviszik a fejlesztési forrásaink
felét. De a fennmaradó, fejlesztésre
szánt kerettel további pályázatokon
szeretnénk indulni, hogy a már előre
láthatóan 350 millió forint nagyság-
rendű beruházásokat tovább tudjuk
bővíteni.
Az egészségház fejlesztése mellett

nagy változás az új fogorvosi
körzet elindulása januárban.
További, egészségügyet befo-
lyásoló tényező lesz az új ügye-
leti szolgálat elindulása – új helyen –
várhatóan március elsejétől. Ha már az
egészségház megújul, szeretnénk a
környezetét is kicsit rendezni, szépíteni.
Ezt a városi bál bevételéből és saját
forrásból készítenénk el. Célunk a tér, a
parkolók és a bevezető utak rendbetétele.
2018-ban tovább folytatjuk a turisztikai

fejlesztéseket is. Itt az önkormányzati beruhá-
zásokon kívül számítunk a magánerős fejlesz-
tésekre is. Folyamatban van a Vadmentő
Központ létrehozása és idén várhatóan elindul
egy új ifjúsági tábor is a Vadasparkhoz tartozó
területen. Saját üdülőnk is szépen teljesített a
tavalyi évben. A Fehér Gém bevétele megköze-
lítette az 5 millió forintot, és az ebből származó
idegenforgalmi adó is közel 230 ezer forint lett.
Sajnos még mindig sokat is kell rááldoznunk, de

a költségek és a bevételek közötti különbség
egyre kevesebb lesz. 
Szintén turisztikai céllal telepítettünk négy infor-
mációs táblát a tavalyi év végén. A táblákon
feltűntettük, hogy milyen attrakciók, gasztronó-
miai lehetőségek vannak településünkön. Segít-
séget nyújtanak az ideérkezőknek, hogy
könnyen megtalálhassák a látványosságokat,
valamint ha a Duna-partra érkeznek, akkor
onnan gyalogosan is elirányítja őket a Vadas-
parkhoz és az Emese Parkhoz.

Új év, új feladatok!

ÖNKoRMÁNyZAT

Hulladékszállítás
rendje

Tisztelt szigethalmi lakosok! Ezúton szeret-
nénk tájékoztatni önöket, hogy az „Aries”
Nonprofit Kft. kommunális egysége 2018.
februárjában a szelektív hulladék begyűjtését
az alábbiak szerint ütemezi.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE)
és fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása:

7. hét, február 12-16.; 
9. hét, február 26.-március 2.

11. hét, március 12-17.

Március 15. (csütörtök) munkaszüneti
nap, így a csütörtöki napon esedékes
területekről a hulladék elszállítása 03.17-
én, szombaton történik.
Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállítása:

6. hét, február 5-9.
10. hét, március 5-9.

Polgármesteri Hivatal

Pontosítás
Tévesen jelent meg dr. Schuller Gáborné alpol-
gármester neve Jelképes útátadó című januári
írásunkban. Az érintettől elnézést kérünk.

a szerk.

A magyar nemzet
összetartozásának és
erejének növelése
érdekében kifejtett
in tézkedése inknek
köszönhetően az
állampolgársági esküt
tevő nemzettársaink
száma elérte az 1 millió
főt, amely szintén
komoly sikert jelent.

Tisztelt Szigethalmi Polgárok! 
Örömre és büszkeségre ad okot, hogy az elmúlt
időszak nemcsak Magyarország, hanem a térség
és Szigethalom számára is fejlődést és sikereket
hozott. Ezek közül kiemelendő a kormányzati
forrásból megvalósuló, térségi feladatokat ellátó
Szigetszentmiklósi Igazgatási Központ tavalyi
átadása és a Szigetszentmiklós Szakorvosi Rende-
lőintézet fejlesztése, mely idén valósul meg. 
A közlekedés tekintetében is sikerült előrelépése-
ket elérnünk: a HÉV-vonal fejlesztésének részlete-

iről folynak a tárgyalások, a Szigetszentmiklós-
Gyártelep HÉV-átjárónál elhelyezkedő közlekedési
csomópont átépítésének tervezéséről és előké-
szítéséről pedig év végén döntött a Kormány,
melyhez a szükséges forrásokat is elkülönítette.
A pályázati lehetőségek eredményes felhaszná-
lásának köszönhetően Szigethalmon is jelentős
fejlesztések valósultak meg. A Szabadkai utca
3. szakaszának felújítását követően 2017-ben a
József Attila utca, Határ út és Mátyás utca
kaphatott új burkolatot. Hatalmas előrelépés a
Széchenyi István Általános Iskola épületenerge-
tikai korszerűsítése, mely által a 30 éves intéz-
mény a XXI. század elvárásait tudja teljesíteni.
Mindezeket idén a főzőkonyha, valamint az
egészségház felújítása követi, hogy csak a legje-
lentősebbeket említsem.
Kérem, hogy kitartó munkájukkal és együttmű-
ködésükkel a 2018. évben is járuljanak hozzá,
hogy Magyarország összetartó és erős polgá-
rokból álló európai ország maradjon.”

Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő

(folytatás a címlapról )

Tisztelt Szigethalmi Polgárok!
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Az előzetesen tervezett napirendek mellé
a „Tököl és Térsége Szennyvíztisztító
Önkormányzati Társulás SW Tököl 2013

Konzorcium ellen indított perével kapcsolatos
fizetési kötelezettség” napirendről – sürgősségi
előterjesztés felvételeként – született döntés,
így összesen 18 napirendi pontot tárgyalt a
testület december 19-i ülésén. 
Az első napirendi pontban Szigethalom Város
Önkormányzat 2018. évi munkatervét hagyták
jóvá a képviselők, majd a 2018. évi belső ellen-
őrzési ütemtervet fogadták el.
Ezt követően két darab tulajdonosi részjegy –
1000-1000 forint, összesen kétezer forint érték-
ben – történő jegyeztetéséről döntöttek,
amellyel a Nova Cooperativa Szolgáltató Szö -
vet kezet tagjává vált az önkormányzat. 
A továbbiakban határoztak a képviselők arról,
hogy az önkormányzat a tulajdonában lévő
4118/1, 4118/2, 4118/3, 4118/4, 4118/5 helyrajzi
számú, kivett közterület megnevezésű földrész-
leteket beépítetlen területté, illetve a szintén
tulajdonában lévő 5246/3 helyrajzi számú kivett
közút megnevezésű földrészletet is beépítetlen
területté nyilvánítja.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy elfo-
gadja a Szigethalom 5625, 5626, 5627/10 hely-
rajzi számú ingatlanok tulajdonosainak (Szabó
Józsefné, Gere Sándorné, Árnyas Rózsa Ildikó,
Plausin Jánosné) kérelmét, és a területek felosz-
tásának lehetőségéhez hozzájárul, továbbá tele-
pülésfejlesztési szerződést köt rá. A település-
fejlesztési szerződés alapja: a kialakításra kerülő
új utcák (összesen 6421 nm) alapozási munká-
latainak elkészültével önkormányzati tulajdonba
adása, valamint az újonnan kialakítandó telkek

10%-ának megfelelő darabszámú ingatlan
önkormányzati tulajdonba történő átadása.
A képviselők elfogadták a Nobilis Humán Szol-
gáltató előirányzat-módosítási kérelmét, mely
szerint a dologi kiadásainak előirányzatából
átcsoportosít 400 000 Ft-ot a beruházási kiadá-
sokra.
Ezek után döntés született arról, hogy orvosi
ügyelet ellátására szolgáló helyiség biztosí -
tásának céljából az önkormányzat 2018. március
1. napjától határozatlan időre bérbe veszi a
„Szigetsped” Kft.-től a Szigethalom 1120/5 hrszú
– természetben a 2315 Sziget halom, Szabadkai
utca 71. szám alatt található – kivett üzlet
megnevezésű ingatlant. A bérleti díj havi bruttó
180 000Ft lesz.
A továbbiakban mellékleteivel együtt jóváhagy-
ták a Szigethalom Egyesített Népjóléti Intéz-
mény szakmai programját, majd az önkormány-
zat megalkotta a képviselő-testület feladatkö-
rébe tartozó szociális szolgáltatásokról szóló
17/2007.(X.30.) önkormányzati rendelet módo-
sító rendeletét, amely a 2018. január 1-jétől
hatályos térítési díj változásokról szól.
A következőkben a Szigethalom Egyesített
Népjóléti Intézmény kérelme alapján az abban
szereplő személyek – több éve behajthatatlan
– térítési díjainak, összesen 203 706Ft elenge-
dését szavazták meg a képviselők.
Ismételten – 2018. március 1-re – változott a
szigethalmi piac körüli parkolási rendről szóló
29/2015.(X.27.) önk. rendeletet módosító
16/2017. (X.2.) rendelet hatálybalépését módo-
sító rendelet. 
A Szigethalom Város Önkormányzata tulajdo-
nában lévő Kolozsvári utcai lakások 2018. évi

bérlésére egy kérelem érkezett, így Galambos
Zoltán kérelmére – a bérleti díj változatlanul
hagyásával – a bérleti szerződés megkötésére
felhatalmazást kapott a polgármester. 
A két ülés között történt eseményekről,
valamint a lejárt határidejű határozatok végre -
hajtásáról szóló tájékoztatást megelőzően
jóváhagyták az Érd és Térsége Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának negyedik
módosítását, valamint a Tököl és Térsége
Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás ellen
indított peres eljárásban a Fővárosi Ítélőtábla
által jogerős ítélet alapján megállapított
költségekre, 1/3-ad arányban, 27 455 580 forint
kifizetést. Erre a kiadásra fedezetet egyrészt a
talajterhelési díj számlán lévő 25 255 800 forint
nyújt, a fennmaradó 2 199 780 forintot pedig az
általános tartalékból vezetik át.
A rendeletek Szigethalom Város honlapján,
valamint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők.
A soron következő pénzügyi és fejlesztési

bizottság ülésének időpontja: 
február 20-a 18 óra

A soron következő humánpolitikai és
népjóléti bizottság ülésének időpontja:

február 22-e 18 óra
A soron következő képviselő-testületi

ülés időpontja:
2017. február 27-a 18 óra.

Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későb-
biekben is megtekintheti a www.onkor-
manyzati.tv honlapon.

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő 
Elérhetőségei: Janzsó Zsuzsanna, kapcsolattartó. Levelezési
cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 10. Telefon:
06/70 376-5956, e-mail: bona.zoltan@parlament.hu,
janzso.zsuzsanna@fidesz.hu, www.bonazoltan.hu
Fáki László polgármester
19. (hétfő) 14-18 óra között, előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134 mellék, vagy
titkarsag@szigethalom.hu lehet. Helyszíne: Polgármesteri
Hivatal
Dr. Schuller Gáborné 
(Összefogás Szigethalomért Egyesület) 
1. választókerület képviselője
Telefon: 06/70-459-1664. E-mail: dr. schuller.gaborne@
szigethalom.hu. 19-én (hétfő) 13-15 óra között. Helyszíne:
Polgármesteri Hivatal, fsz. 25. szoba
Fabula Jánosné 
(Összefogás Szigethalomért Egyesület) 
2. választókerület képviselője
Telefon: 06/70-334-8916. E-mail: fabula.janosne@szigetha-
lom.hu. Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

Hölgye Attila 
(Összefogás Szigethalomért Egyesület) 3. választóke-
rület képviselője
Telefon: 06/70-315-3524. E-mail: holgyea@gmail.com. Fo -
ga dó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Blum Zoltán 
(Összefogás Szigethalomért Egyesület) 4. választóke-
rület képviselője
Telefon: +36/30-688-1384. E-mail: blum.zoltan@szigetha-
lom.hu. Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Sztrapkó Norbert 
(Összefogás Szigethalomért Egyesület) 5. választóke-
rület képviselője
Telefon: +36/20-992-0114. E-mail: sztrapko@gmail.com
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Suhai-Réfi Tímea 
(Összefogás Szigethalomért Egyesület) 6. választóke-
rület képviselője
Telefon: +36/70-984-8827. E-mail: suhai.refi.timea@sziget-
halom.hu. 26-án (hétfő) 18.00-19.00 óra között. Helyszíne:
Akácos Marika étterem.

Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 
7. választókerület képviselője
Telefon: 06/30-952-3346. E-mail: molnars@pr.hu
Fogadó óra: a lakossági igények gyors és haladéktalan
orvoslásának elősegítése érdekében előzetes e-mailben
vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.
Nagy Viktor 
(Összefogás Szigethalomért Egyesület) 8. választóke-
rület képviselője
Telefon: 06/30-934-0480. Fogadó óra: előzetes telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Ferenczi Edit (Fidesz-KDNP)
Telefon: 06/70-459-1772. E-mail: feed@pr.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Porkoláb Zoltán (Fidesz-KDNP)
Telefon: 06/70-452-4694. E-mail: zporkolab@pr.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Bán Norbert (Jobbik)
Fogadó óra: hétfőtől péntekig, előre egyeztetett időpont-
ban a 06-70/360-7024-es telefonszámon. Helyszín: 2315
Szigethalom, Szabadkai utca 239.

Telkek az önkormányzatnak 

ÖNKoRMÁNyZAT

Februári fogadóórák
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Tisztelt adózók! Ezúton szeretnénk tájékoz-
tatást nyújtani önöknek az építményadóval
és telekadóval kapcsolatos tudnivalókról és

felhívni a figyelmüket a szükséges teendőkre.
Az eljárási szabályokat az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.), vala-
mint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.
évi CLI. törvény (továbbiakban: Air.) szabályozza.
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-
testület helyi adókról szóló 26/2012. (XI.26.)
számú önkormányzati rendeletében szabályozza
a helyi adókat. 
Az ún. kivetéses jellegű építményadóban,
telekadóban az adó alanya az adó bevallá-
sának benyújtásával jelenti be adókötele-
zettségét az önkormányzati adóhatóságnak,
illetve változtatja meg az adó kivetését. Építmény -
adóban/telekadóban az adó alanyának minősül
az (magánszemély, jogi személy stb.), aki a
naptári év első napján az építmény/telek
tulajdonosa, illetve amennyiben az ingatlan-nyil-
vántartásába bejegyzett vagyoni értékű jog (pl.:
haszonélvezeti jog, özvegyi jog) jogosítottja is
bejegyzésre került, akkor pedig az az adó alanya.
Önkormányzati adóhatóságunk tájékoztatja a
tisztelt adózókat, hogy a helyi vagyoni típusú
építményadóban/telekadóban az adóköte-
lezettség keletkezését, változását követő

15 napon belül azt – az előírt adóbevallási
nyomtatványon – be kell jelenteniük az
önkormányzati adóhatóságnak.
Ilyen adókötelezettséget érintő változás
lehet, amit már az adóalanyoknak be kell
vallani, pl.: a vétel, eladás, öröklés, ajándék,
csere, adókedvezmény igénybevételéhez való
jogosultság változása, ingatlan lebontása,
megszűnése, vagyoni értékű jog szerzése,
vagyoni értékű jog megszűnése, jognyilatkozat
megváltoztatása, alapterület változás, haszná-
latbavételi engedély megszerzése, lakcímválto-
zás, funkció vagy használati mód változása stb.
Az építményadó/telekadó ún. kivetéses jellege
miatt az adózóknak nem kell minden évben
adóbevallást tenniük, hanem csak abban az
esetben, amikor a saját személyes adataik-
ban vagy az ingatlan adataiban következik
be olyan változás, ami kihat a következő évi
építményadó/telekadó megállapítására.
Fontos azt is tudni, hogy ingatlan adás-
vétel esetén mindkét felet, azaz az eladót
és vevőt (szerző felet) is egyaránt terheli a
bevallási kötelezettség. Az eladó esetében a
bevallás benyújtásával kerül megszüntetésre az
adókötelezettség az adott ingatlan vonatkozá-
sában, míg a vevő esetében a bevallás benyúj-
tásával kerül előírásra az építményadó/telekadó. 

Szeretnénk tájékoztatni adózóinkat továbbá
arról, hogy önkormányzati rendeletünk alapján a
lakás céljára szolgáló építmény után, ha az
adóalany az adóév első napján lakcímet
igazoló hatósági igazolvány adatai szerint
ott állandó lakcím szerint bejelentkezett, és
azt ténylegesen, életvitelszerűen is lakhely-
ként használja, mentes az építményadó alól,
és kommunális adó hatálya alá tartozik.
Összefoglalva, mind az adókötelezettség kelet-
kezéséről, mind pedig annak megszűnéséről,
vagy az adókedvezmény igénybevételéről, illetve
bármilyen, a tulajdonost, illetve az adótárgyat
(pl.: lakást vagy más egyéb nem lakás céljára
építményt) érintő változásról az érintett adózók-
nak bevallási kötelezettséget kell teljesíteniük.
Felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét arra, hogy
a bejelentés elmulasztása mulasztási bírság
megállapítását vonhatja maga után, ezért
kérjük, szíveskedjenek kötelezettségeiknek ha -
táridőben eleget tenni.
Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a központi és
helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal
kapcsolatos tájékoztatókról, bevallási nyomtat-
ványainkról a www.szigethalom.hu (adóügyek)
elérhetőségen részletesen informálódhatnak.
Kérjük, éljenek a lehetőséggel!
Szigethalom Város Önkormányzati Adóhatósága

Tájékoztató a helyi adókról
Építményadó és telekadó

ÖNKoRMÁNyZAT

• az építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója kötelezettségében bekövetkezett változások bejelentése
•  2017. év közben kezdő KATA adóalanyok II. félévi helyi iparűzési adójának befizetési határideje
• 2017. decemberében kezdő egyéni- és társas vállalkozók helyi iparűzési adó hatálya alá történő bejelentkezésének határideje

•  az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó és gépjárműadó I. félévi részletének megfizetése
•  iparűzési adóban az I. félévi adóelőleg megfizetése, KATA első részletének megfizetése

•  a 2017. évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása és megfizetése

•  a 2017. évi helyi iparűzési adó bevallása és megfizetése

•  az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó és gépjárműadó II. félévi részletének megfizetése
•  iparűzési adóban adóelőleg megfizetése, KATA második részletének megfizetése

•  iparűzési adó: adóelőleg kiegészítése a várható éves fizetendő adó összegére

• ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó bevallásának határideje a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. napja.
• idegenforgalmi adó befizetése a beszedést követő hó 15. napjáig
•  pálinkafőzés céljára kialakított desztillálóberendezés bejelentése a tulajdonszerzést követő 15 napon belül
•  adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy megszerzése, elidegenítése, vagyoni értékű jog megszerzése,

vállalkozási indítása, megszüntetése, személyi adatokban történt változás, és minden olyan körülmény, amely az adózásra kihat)
a változás időpontjától számított 15 napon belül

2018. évi helyi adónaptár
Dátum Az adófizetés és adóbevallás jogcíme

jan. 15.

márc. 16.

márc. 31.

máj. 31.

szept. 15.

dec. 21.
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1908-ban a világ egyre közelebb került egy
nagy háborúhoz. A Balkán forrongott. A
Monarchia bejelentette, hogy bekebelezi

Bosznia-Hercegovinát. Közben a szibériai
Tunguzka felett egy rejtélyes égitest robbant fel.
Miközben ezek a vészjósló dolgok történtek a
nagyvilágban, a Tököl melletti kicsiny Szilágyi-
telep álmosan tekingetett a jövőbe. A telepü-
lésrészen élő 10 család gyanútlanul élte minden-
napos, szorgos életét. Még csak nem is sejtet-
ték, hogy jelentős korszakhatár elé érkeztek
mind a település, mind a világ szempontjából.
A telep lakói fáradhatatlanul csinosították
portájukat, megkötötték a mindenfelé szétte-
rülő futóhomokot. Az apró kertekbe vetemé-
nyes, az ablakba virág került. Igaz a szegényeb-
beknek csak aprócska viskókban, sőt – az
öregek elmondása szerint – a buckákba vájt
kényszerlakásokban jutott szűkös és sanyarú
lét. Esténként a lakók az állomás melletti kocs-
mában próbálták vidámabbá tenni szürke
mindennapjaikat. Napközben azonban a
porlepte kis utcák megteltek gyerekzsivajjal.
Szépen gyarapodott a telep. Az egyre növekvő
számú gyermeksereget azonban tanítatni
kellett. Tököl túl messze volt ahhoz, hogy a
kisdiákok naponta oda járjanak tanulni, ezért
más megoldás után kellett néznie a fiatal közös-
ségnek. Akadt is hozzá hely és vállalkozó szel-
lemű önkéntes „tanító”. Bruszt Alajosnak
hívták az első „tanítót”, aki képesítés nélkül,
pusztán emberi nagyságból foglalkozott a
gyerekek okításával. A források szerint 1908-
ban 16 tanulóval kezdődött meg „az iskolai élet”
abban a meszelt falú csőszházban, amely a mai
József Attila utcai iskolaépület régi napközi
otthonának helyén állt. A létszám már a követ-
kező esztendőtől növekedésnek indult, ezért a
szilágyitelepiek azonnal egy valódi iskola felál-
lításának lehetősége után néztek.
A helyzet gyors megoldást kívánt, amit jól
tükröz egy, a Tököl község „érdemes elöljáró-

ságának” címzett, 1910. augusztus 10-én kelt
kérelem részlete: „Minthogy azonban a Sz.-
Telep [ti. Szilágyitelep] mind egy 4-5 kilométer
távolságra van a községtől, különösen télvíz
idejében a zsenge gyermekek ily nagy útra
veszély nélkül nem mehetnek, az iskolát csak is
a Szilágyi-Tepelen már meglévő és e czélra
berendezett épületben lehetne elhelyezni.
Sajnosan tapasztaljuk azonban, hogy a Tepelen
lévő legaláb is 20-25 főnyi gyermek a múlt
1909/1910 évi tanidő alatt nem járhattak csak
részben az iskolába s így a szabadon hagyás
mellett elpajkosodnak, erkölcsileg elzüllönek és
a szülőknek terhük és szégyenükre vállnak.”
Mindez arra volt válasz, hogy a tököli képvise-
lőtestület május 21-i közgyűlése elutasította az
állandó iskola létesítésének kezdeményezését a
községhez tartozó Szilágyitelepen. Pedig már
1910. január 13-án Pest-Pilis-Solt-Kiskun várme-
gye Közigazgatási Bizottsága utasította Tököl
községet, hogy a felmérésük alapján 33 tankö-
teles korú tanulónak legalább egy tanteremmel
és egy tanítói lakással rendelkező iskolát kell
biztosítani Szilágyitelepen. Az ügy odáig jutott,
hogy a királyi tanácsos tanfelügyelő december-
ben Tököl községnek megüzente, hogy a képvi-
selőtestület erről szóló ülésén személyesen
kíván részt venni. A képviselőtestület végül
beadta a derekát, és hozzájárult az állandó
állami iskola létesítéséhez. Ideje is volt, mert egy
1910. augusztus 31-i kimutatás szerint Szilágyi-
telepen és a közelében lévő offner-majorban,
Hermina-majorban, valamint Balla-pusztán 104
óvodás- és iskoláskorú gyermeket írtak össze. A
megvalósítás azonban lassan haladt. Még javá-
ban folytak a műszaki előkészületek, amikor
Szarajevóban eldördült az a bizonyos pisztoly,
amely kioltotta Ferenc Ferdinánd trónörökös és
felesége életét. Az ország hamarosan hadban
állt Szerbiával. A rövid háborúból azonban
hosszú világégés lett. 1917-ben már a harmadik
háborús esztendő is beköszöntött, mire elké-
szült Szilágyitelep első iskolája egy tanteremmel
és egy tanítói lakással. Közben a férfilakosság
tucatszámra került ki a frontra. Előbb lelkes
fiatalok, majd aggodalmaskodó apák, végül
kétségbeesett nagyapák és iskolapadból beruk-
kolt sihederek. A terület a budapesti 1. honvéd
gyalogezred és a 32. császári és királyi „közös”
ezred toborzókörzetéhez tartozott. A budapesti
ezredek végig harcolták az orosz és az olasz
frontot. Így a szilágyitelepi honvédek és bakák
megjárták Galícia csatamezőit, a „kárpáti
csaták” jeges poklát, Doberdó gyilkos kőmezőit.
Miközben a gyerekek az iskolában a tintaceru-
zával a betűvetést tanulták, apáik, testvéreik
ugyanilyen tintaceruzákkal írták leveleiket haza

a frontról. A „nagy háború” pedig teljesen
lángba borította az egész világot. Szilágyitelep
életerős férfitagjai is ott küzdöttek az első
vonalakban. Sajnos voltak, akik soha nem
térhettek vissza. A „régi temető” 1922-ben állí-
tott emlékműve szerint kilencen szenvedtek
hősi halált a fronton. ott nyugszanak, sokszor
jelöletlen sírokban a kietlen csatamezők köze-
lében. Azonban azok, akik végül hazaértek, sem
jártak jobban. A háború poklából, esetleg a
hadifogságból visszatérők többsége rokkantan,
lelki sérülésekkel tért meg a családjához. Nagy
számarányukat jól mutatatja, hogy még évtize-
dekkel később is tucatnyi hadigondozott és
hadirokkant élt Szilágyitelepen.
Az élet a hátországban is egyre elviselhetetle-
nebbé vált a háborús évek múlásával. Nem volt
már férfi, aki a földet megművelje, a munkát
elvégezze, így ennek szinte teljes terhe a nők
vállaira nehezedett. Talán először fordult elő a
történelemben, hogy a „gyengébbik nem”
tömegével egyszerre egyedül vitte a gazdasá-
got, nevelte a gyerekeit, és intézte a háztartást.
Közben aggódó tekintettel figyelték a Tábori
Posta küldeményeit, hogy érkezik-e jó hír a
szeretteikről. Helytállásukat mutatja, hogy az
ország több mint négy esztendőn át állta a
sarat a frontokon. Ezalatt az iskolában is rendít-
hetetlenül folyt a tanítás. Az első tanító egy író
volt, Erdődi Mihály, aki később a Pesti Hírlap
munkatársa lett. Őt Zsufka Gyula követte, aki a
háború végéig tanította a még mindig gyara-
podó számú kisdiákot.
Mire Szilágyitelep a második évtizedének
végére ért, a háború is a végéhez közeledett.
Akkor még senki nem gondolta, hogy egy telje-
sen új világ köszönt majd az országra.

Takács Róbert

ÖNKoRMÁNyZAT

Szigethalom tizenkét évtizede 2. rész
A háború poklában
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Barcs János
Soronként vagy ívenként

Erszényem vastagságán át mérnek:
nincs egyetlen őszinte barátom!

A szemükben, hogy mennyit érek,
havonta érzem: naponta látom.

Sírjak, vagy kacagjak gesztusukon,
sok titkot szeretnék megfejteni,

de hogyan kezdjem, magam sem tudom,
miként lehetne újra kezdeni?

Soronként, vagy ívenként fizessek
nekik, kik körülém bukfencelnek?

Holnapra talán ki is találom.

A nap az ő oldalukon lakik,
engem ringat fénytelen ladik,
a versekkel úszok át a halálon

(Szigethalom 2015.03.19.)

Farsangi
kézműves délután
2018. február 23. péntek

14 – 18 óra között

Helytörténeti Gyűjtemény (Szigethalom, Fiumei u. 48.)

Program: 
alakoskodó álarcok, maskarák,

télűző kiszebáb készítése,
csörögefánk sütés

16 óra:
Maskarás télbúcsúztató műsor

a Szent István Általános Iskola 3.a osztályos tanulóinak 
közreműködésével.
Belépő: 500 Ft/fő

A belépő tartalmazza a programokon való részvételt, 
a vendéglátást, a gyűjtemény megtekintését és támogatását.

A programra jelentkezni lehet a 70/380-7681 telefonszámon.

Bíró László 7.o Oroszláncsalád  pasztell (Pemzli suli)
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HEGEDÜS GÉZA VÁROSI KÖNYVTÁR
2315 Szigethalom, József A. u. 59. Tel.: 06-24/514-810
E-mail: varosi.konyvtar@szigethalom.hu ; info@hgvk.hu

FELHÍVÁS  SZAVALÓVERSENYRE!
Az óvodások és az általános iskolák 1 - 2. évfolyamos diákjai 

saját intézményükben nevezhetnek az elődöntőkre, 
az onnan továbbjutók kerülnek a márciusi döntőbe, melyet

2018. március 12-én, hétfőn 
tartunk a Városi Könyvtár rendezvénytermében:

14 órakor az 1-2. osztályosoknak,
15.30-kor az óvodásoknak.

A 2018. évi Városi Szavalóverseny témája:

„Versekkel várjuk a tavaszt“
A választáshoz segítséget kérhetnek pedagógusaiktól és a könyvtá-

rosoktól a versenyen indulni szándékozók.

A döntőbe jutottak névsorát  2018. február 17-ig 
kérjük leadni a könyvtárban.

Más településre iskolába járó, de Szigethalmon lakó kisdiákok is jelentkezhetnek a
könyvtárban a fenti határidőig

Minden jelentkezőt szeretettel várunk!

PRoGRAMoK

HEGEDÜS GÉZA VÁROSI KÖNYVTÁR
2315 Szigethalom, József A. u. 59. Tel.: 06-24/514-810
E-mail: varosi.konyvtar@szigethalom.hu ; info@hgvk.hu

FELHÍVÁS SZÉPOLVASÓ
VERSENYRE!

Az általános iskolák 3 - 4., 5-6., 7-8. évfolyamos diákjai saját
intézményükben nevezhetnek az elődöntőkre, az onnan 

továbbjutók kerülnek a márciusi döntőbe, melyet

2018. március 5-én, hétfőn 14 órától 
tartunk a városi könyvtár rendezvénytermében.

A 2018. évi  Szépolvasási Versenyre 
Bálint Ágnes műveiből választott részletekkel lehet indulni.

A választáshoz segítséget kérhetnek pedagógusaiktól 
és a könyvtárosoktól a versenyen indulni szándékozók.

A döntőbe jutottak névsorát 2018. február 17-ig kérjük leadni a  könyvtárban.
Más településen általános vagy középiskolába  járó, de Szigethalmon lakó diákok is

jelentkezhetnek a könyvtárban a fenti határidőig, továbbá örömmel fogadjuk 
az olvasni szerető felnőttek jelentkezését is.

Minden jelentkezőt
szeretettel várunk!

Könyvtári programok
Február 

2-án, pénteken 10 órakor: 
Kisbogár

3-án, szombaton 9.30 - 11.30: 
Kids Klub

3-án, szombaton 10 órakor: 
Mesekuckó (Farsang)

6-án, kedden 15 órakor: 
Édesanyák Klubja

6-án, kedden 16.45-kor: AA Klub
6-án, kedden 17 órakor: Ezoklub
7-én, szerdán 17.10-18.45: 

Kids Klub
9-én, pénteken 10 órakor: 

Kisbogár
10-én, szombaton 9.30 - 11.30

Kids Klub
10-én, szombaton 10 órakor:

Kisbogár Zeneovi
13-án, kedden 16.45-kor: AA Klub
14-én, szerdán 17.10-18.45: 

Kids Klub
16-án, pénteken 10 órakor: 

Kisbogár
17-én, szombaton 9.30 - 11.30: 

Kids Klub
17-én, szombaton 10 órakor:

Zöldi Manó
20-án, kedden 15 órakor: 

Édesanyák Klubja
20-án, kedden 16.45-kor: AA Klub

20-án, kedden 17 órakor: Ezoklub
21-én, szerdán 17.10-18.45: 

Kids Klub
23-án, pénteken 10 órakor: 

Kisbogár
24-én, szombaton 9.30 - 11.30:

Kids Klub
24-én, szombaton 10 órakor: 

Kisbogár Zeneovi
27-én, kedden 16.45-kor: AA Klub
28-án, szerdán 17.10-18.45: 

Kids Klub

Március 
2-án, pénteken 10 órakor: Kisbogár
3-án, szombaton 9.30 - 11.30: 

Kids Klub
3-án, szombaton 10 órakor: 

Mesekuckó (Húsvét)

Kiállítások:
Bábkiállítás február végéig
Bálint Ágnes kiállítás (a Móra Kiadó
utazó kiállítása) márc. 1-től márc. 14-ig

Városi Szépolvasóverseny: 
márc. 5-én 14 órakor (általános iskolások
3. osztályos tanulóitól 8. osztályig,
középiskolások, felnőttek részvételével)

Városi Szavalóverseny: márc. 12-én
14 órakor (óvodások és első-második
osztályos diákok részvételével)
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ISKoLA

ASzigethalmi Széchenyi István Általános
Iskola 27 számítógépet, ugyanannyi moni-
tort, 12 projektort és 12 laptopot kapott az

informatikai fejlesztés keretében a Klebelsberg
Központtól.
Köszönjük a Szigetszentmiklósi Tankerületi
Központnak is, hogy ezzel a nagyszabású fejlesz-

téssel sokkal korszerűbb módszerekkel valósul-
hat meg az ok tatás.
A pedagógusok, a tanulók és a szülők nagy
örömmel fogadták a modern eszközöket,
amelyekkel sokkal magasabb szintű oktatás való-
sulhat meg.

Igazgatóság

Rendelkező nyilatkozat
a befizetett adó egy százalékáról

A kedvezményezett adószáma:
18660544-1-13

A kedvezményezett neve:
Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért 

Alapítvány

A Szigethalmi Széchenyi István Általános
Iskola tanulói nevében megköszönjük, hogy eddig
is támogatta az adója 1%-nak felajánlásával alapít-
ványunkat.
Tisztelettel kérjük önt és kedves családját, baráti
körét, hogy – amennyiben úgy döntenek – legye-
nek szívesek idén is támogatni alapítványunkat.
Nagyon szépen köszönjük.

Bakos Gézáné
kuratórium elnöke

Huszonnegyedik alkalommal rendezte meg a
Szigethalmi Szent István Általános Iskola a
már hagyományosnak nevezhető karácsonyi

koncertjét a tököli Művelődési Házban tavaly
decemberben.
A koncertterem zsúfolásig megtelt. A műsor fő
vázát a zenei tagozatos osztályokból álló kórus,
annak különböző formációi alkották, de felléptek
hangszeres szólisták, furulyán, fuvolán, trombitán
játszó zeneiskolás gyerekek is.
Kedves kezdés volt a  4.a osztály  regölős bevezető
műsorszáma a sok talpraesett, érthető beszédű, a
figyelmet egyértelműen felkeltő kisgyermekkel. Ki ne
ismerné Dzsabrailova  Szevil tanárnő évek óta tartó
fáradhatatlan munkáját, ne értékelné azt a zenei

élményt, amelyben a zenei tagozatos fellépők, s mi,
hallgatók is részesülhettünk ezen az estén. Külön
szeretném kiemelni Daróci Bárdos Tamás: Üszküdárá
című háromszólamú művét. A 90 tagból álló kórust
Németh Leila igazgatónő kísérte zongorán. A mű a
próbák során olyan népszerű lett, hogy napközben
a még nem fellépő gyerekek is dúdolgatták. 
Színesítette az esti programot két ének-zene szakos
tanárnő, Dzsabrailova Szevil és Fésűs Magdolna
duettje. Pergolesi, 18. századi olasz zeneszerző utolsó
művének, a Stabat Maternek az 1. tételét adták elő,
majd az este folyamán Katona Klári Megint című
dalát. Felléptek a legkisebbek is, az 1. és 2. c osztá-
lyosok, akik most megkóstoltak egy szeletet annak
a kiváltságnak a tortájából, sikeréből, amit úgy

hívnak: zenei tagozat. Az este az egy éve elhunyt
költő, dalszövegíró, énekes Leonard Cohen mindenki
által jól ismert dalával, a Hallelujával zárult. Együtt
énekelték velünk szülők, barátok, rokonok, ismerő-
sök, akik ismerik iskolánkat, vagy csupán kíváncsiak
voltak munkánkra, és akik úgy érzem, megelégedés-
sel, szívből jövő élménnyel távoztak otthonukba.
Szeretnénk külön köszönetet mondani Halász Lász-
lónak, a Művelődési Központ vezetőjének, aki
rendelkezésünkre bocsátotta, és hangosította az est
programjait. Köszönet a Szigethalmi Szent István
Általános Iskola valamennyi dolgozójának, kollégák-
nak, akik a háttérben vagy a fronton, de segítették,
emelték a színpadon helyt álló szereplők munkáját.

F. M.

Informatikai fejlesztés a Széchenyi Iskolában

Karácsonyi koncert

Az idősek otthonába látogatott a Sziget-
halmi Szent István Általános Iskola 5.c
osztálya tavaly év végén. Szerettük volna

némi csekélységgel, karácsonyi műsorral kifejezni
szeretetünket az ott élő időseknek. A tanulók
visszaérkezésükkor rövid fogalmazást írtak élmé-
nyeikről, tapasztalataikról. Ezekből szemezgetve
kívánunk minden kedves gondozottnak, gondo-
zónak jó egészséget, és nagyon boldog új
esztendőt!
„Engem különösen megérintett ez a látogatás.
Amikor készülődtünk, lepakoltunk, nagyon egye-
dül éreztem magam, de ez a rossz érzés nem
tartott sokáig. Amint bevonultunk az idősekhez,
megnyugodtam. Izgultam, de boldog voltam,
mert jó dolog örömet szerezni, és örülni más
örömének. Zavarban voltam, mert még nem
voltam ilyen helyzetben. A műsorunk után
mindenki arcán láttam a boldogságot.” (Molnár
Luca)

„Nekem nagyon jó élmény volt a látogatás, mert
a papám emlékét hozta vissza.” (Murvai Mira)
„Belegondoltam, hogy milyen lehetett az életük,
és miken mentek keresztül. Remélem, egyszer
majd még részese lehetek ennek az élménynek!”
(Wafi Perisa)
„Az ebédlőbe vezettek minket, ahova már össze-
gyűltek a drága öregek… Amikor odaadtuk nekik
a képeslapot, szaloncukrot, hálával, boldogsággal
és reménységgel néztek ránk. olyan boldogító
érzés volt, hogy örömet szereztünk nekik!” (Papp
Alexandra)
„Én nagyon sajnálom őket, hogy ott kell lenniük.
Nem azért, mert rossz hely, csak hogy nincsenek
családtagjaik, unokáik. De azért boldog új évet
kívánok nekik!” (Balogh Fruzsina)
„Amint az épületbe értünk, együtt éreztem az
idősekkel. Elénekeltük a Kicsi gyermeket, és ahogy
körbenéztem, megsajnáltam őket, és büszkén
énekeltem.” (Gáspár Enikő) 

„Ők nagyon örültek, néhányan sírtak is az örömtől.
Azután ehettünk a megmaradt mézeskalácsokból,
szaloncukorból. Csináltak nekünk színes tobozt,
kaptunk csokit és almát.” (Gera Dominik)
„Bent már várták a műsorunkat. Amikor elkezd-
tünk énekelni, mindenki mosolygott. Boldog
voltam, mert tudtam, hogy azt a pár embert
boldoggá tettük.” (Kovács Lóránd)
„Ez volt az eddigi legjobb karácsonyom, mert
láttam az idős emberek arcán, mennyire örülnek.
Valaki azt mondta: boldog karácsonyt! Valaki
simogatott és megölelt.” (Méhes Ákos)
„Ádám és Márk egy verset is mondtak. Láttuk,
hogy az idősek mennyire örülnek ennek! Remé-
lem, lesz még nekik ilyen szép napjuk az életben!”
(Polgár Eszter)
„Így, december 19-én örömet szereztünk számos
magányos, idős embernek.” (Balogh-Darida Márk)

Fésűs Magdolna
osztályfőnök

Idősek otthonában jártunk
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Látogatás Kárpátalján 1. rész
(folytatás a címlapról)
telgő emléktáblák, valamint a sokáig romokban
álló, majd anyaországi támogatással felújított II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
megtekintése után egy közeli kis településre,
Beregsomra látogattunk, ahova adományt
vittünk. Az általános iskola egyszintes, olajos
padlójú, kis termekre osztott épület, s a kárpát-
aljai fogyó magyarság kiáltó bizonyítékaként
többnyire csak 6-10 pad van osztályonként. A
rendezvényterembe vezető ajtót a Szózat és a
Himnusz szövege keretezi, a falakon a tan -
anyaggal és a magyar irodalommal és történe-
lemmel kapcsolatos tablók.
Szomorú mementók annak a három, részben
magyar származású fiatalembernek a fényképei
a folyosón, akik a pár éve kirobbant ukrán
polgárháború első magyar áldozatai voltak. A
képek már katonaként mutatják a 18-19 éves
fiúkat, amint fegyverrel a kezükben pózolnak az
ismeretlen fotósok kamerái előtt, talán mit sem
sejtve az alattomosan rájuk leső végzetről.
Bár az épület központi fűtésű, a termekben
mindenhol áll még a régi cserépkályha. Szükség
is van rá: ukrajnában előírt gázmennyiséget
használnak az oktatási intézmények, amit nem
ildomos túllépni. Ezért aztán keményebb tele-
ken, ha az önkormányzatnak nem telik –
márpedig pénzből van a legkevesebb – kiegé-
szítő fűtésre, akkor nem ritka, hogy a gyerekek
16-17C fokban, kabátban ücsörgik végig a tanó-
rákat. Szerencsére a nyílászárókat legalább pár
éve kicserélhették a csepeli önkormányzat
jóvoltából, az épületet pedig holland önkénte-
sek segítségével újították fel.
Pedig a lakosság próbál segíteni: a közvilágítás
kiépítését és fenntartását is ők állják annyi más
mellett, miközben a fizetések tragikusak. Az
átlagkereset Kárpátalján éppen a létminimum
szintjén mozog: 4500 grivnya (1Gr kb. 10Ft),
miközben egy kezdő polgármester fizetése
2800Gr, ami 16 év hivatali idő után is még csak
4200Gr. Egy pályakezdő tanár 3000 grivnyát
vihet haza havonta, ami 35 év munkaviszony
után kb. 7000 grivnyára nő. Az átlagnyugdíj
pedig – és ez nem elírás – 1000-1200Gr!
Az étteremben, ahol első nap ebédeltünk, a két
fiatal pincérlány elmondta: ők 500 grivnyát
kapnak havonta a munkájukért. A többi az eset-
leges borra-, ukrán vendég esetén teára valóból
jön össze.
Más bérek, de más árak is – mondhatnánk – de
lássunk tisztán: 1 kg kenyér 19-25Gr, 1 liter olaj
30Gr, 1 kg cukor 19-20Gr, 1 liter tej 10-12Gr, 1 kg
hús 90-140Gr. A gáz egyelőre olcsó, 1 m3 ára 10Gr,
1 köbméter tűzifa fűrészelve viszont már 600Gr.
Az ukrán állam a kisebb települések önkor-
mányzatait ugyan támogatja, de csak annyival,

ami 4-5 önkormányzati alkalmazott bérét kite-
szi. Beregsomon, ott jártunkkor még hiányzott
az elkövetkező hónapok fizetésének fedezete,
miközben a település óvodát, iskolát, rendelőt,
polgármesteri hivatalt üzemeltet. 
Az elvándorlás egyre nagyobb méreteket ölt.
Ezért is van szinte felbecsülhetetlen jelentősége
a magyar állam pénzügyi támogatásának,
amelynek keretében az idei esztendőtől kezdve
az orvosok, óvodai pedagógusok éves szinten
270 000Gr, a kisegítő személyzet, ápolók, dadu-
sok 170 000Gr kiegészítő támogatást kapnak. 
Kárpátalján megütközést keltett az ukrán állam
nyelvtörvénye is: nemcsak a kisebbségi jogok
sérelme, hanem gyakorlati okok miatt is kivihe-
tetlennek tartják. Mint rámutattak: jelenleg
nincs annyi szakképzett tanár, aki el tudná látni
az 5. osztálytól az ukrán nyelv oktatását,
továbbá nagy kérdés, hogy az 1-től 4-ig
osztályig csak magyarul tanuló gyermekek
mennyire lesznek képesek már ötödiktől ukrá-
nul tanulni a különböző tantárgyakat. 
A késő estébe nyúló beregsomi diskurzus után
szállásunkra mentünk, ahonnan másnap
Munkácsra indultunk. 
A sík területből magányosan kiemelkedő, csak-
nem 70 méter magas sziklára épült munkácsi
vár már a buszból festői látvány. 250 éve még
a Tisza irányában mocsarak, roppant tölgyesek
akadályozták a közlekedést, természetes gátat
képezve az ostromló seregeknek. Mára persze
már aszfaltút vezet fel az erődítményhez,
amelynek falait sokszor ostromolták az évszá-
zadok alatt. A helyiség történetének legfénye-
sebb csillaga a férfiak által írt harcias világtör-
ténelemben kissé szokatlan módon mégis egy
asszonyra veti sugarait. A honfoglaló magyarok
első, Kárpát-medencei lábnyomát őrző térség
máig büszkén emlegeti a Zrínyi Ilona vezette
helyőrség három esztendős ellenállásának
emlékét az ostromló császári seregekkel szem-
ben, akiken fél Európa nevetett akkoriban, hogy
egy asszonnyal nem bírnak. 
Ilyen környezetben nevelkedett a gyermek
Rákóczi: anyja és fia emlékét szép bronzszobor
őrzi az egyik bástyán. Az erődítmény a Rákóczi
szabadságharcban is fontos szerepet töltött be,
védői csak jóval a szatmári békekötés után
adták meg magukat az ellenségnek.
A vár három szintből áll. Még az alsó várban
nyűgöz le újra minket kísérőnk, Popovics Béla,
amikor fáradhatatlan beszédkészségén és elké-
pesztő tárgyi tudásán túl sajátos csemegével
„kínál”: a fölénk magasodó épület egyik abla-
kára mutatva mondja, hogy ott azonosította azt
a szobát, ahol Kazinczy Ferenc raboskodott egy
évig, miután egy viharos éjszakán ideszállítot-
ták. Emlékét szép kiállítás őrzi. A kis ablak alatt

íróasztal, rajta Kazinczy egyik levele. Talán
éppen szerelmes, amiket egy munkácsi szép-
ségnek írogatott, akivel egyszer véletlenül
megpillantották egymást, s mint a Fogságom
naplójában említi, a gyomorszékben (illemhe-
lyen – a szerk.) álló bödön aljára spárgázva
csempésztetett ki a bájos célszemélynek. Hiába,
no, a szükség nagy úr. A lelki is.
Mi, turisták, szerencsére könnyen szabadulunk
a Rákóczi szabadságharc után másfélszáz évig
börtönként működő épületből, amely alatt még
mélyen, a hegybe is cellákat vájtak, ahol a
szerencsétlenebb sorsú foglyok szenvedtek az
ablak nélküli hideg és nyirkos lukakban. A
környék Petőfire is nagy hatással volt. Erre járva
így emlékezett:
„A domb oldalán szőlőt termesztenek, nem
szeretnék a borából inni, azt gondolnám, hogy
a rabok könnyeit iszom. (…) Egy teremben
többek között ott van Rákóczi Ferenc és Zrinyi
Ilona arcképe is. Más helyen órákig elnéztem
volna e dicső képeket, de itt csak futólag szem-
léltem őket, mert siettem kifelé. Tudj’ isten, e
falak közt ugy összeszorult keblem, hogy alig
birtam lélekzetet venni.”
Bár a nagy költő innen hamarost tovább indult,
mi nem követtük példáját: kurta két órát elidőz-
tünk a város utcáin bóklászva, ahol a 17. századi
eredetű Fejér-házat (a volt Rákóczi kastélyt) is
megtekintettük, amelynek falai közt ma művé-
szeti iskola működik, majd a Munkácsy Mihály
szülőházának emlékét őrző táblát böngészget-
tük, merthogy a hajdani sótiszti lakást már rég
lebontották.

Vereckei Zoltán

Bár a vegyesházasságok miatt a nevek már
nem mindig tükrözik, az ukrán polgárhá-
ború első magyar áldozatainak képei a
beregsomi iskolában

uTAZÁS
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„Életünk törékeny virág a végtelenben,
ám emlékünk mégis örök erő,
mit hátrahagyunk a szerető lelkekben,
a világból soha nem törölhető.

Tetteink millió jó s rossz pillanatát
lenyomatként őrzi az örök jövő,
évezredek múltán sem kopik meg,
mit megőriz a végtelen idő.”

T. Fiser Ildikó

Nem, nem lehet megszokni. Ahogy szaporodik
éveink száma, úgy fogynak mellőlünk család-
tagok, barátok, ismerősök.
Nehéz szavakat találni, amikor olyan embertől
búcsúzunk, aki egy egész település életének
volt része. És még nehezebb, amikor egyszerre
három olyan férfit kell elengednie közössé-
günknek, akiknek sokat köszönhetünk.
Csákvári Gábor régi szigethalmi család
tagja. Jószívű, segítőkész ember volt. A
Szigethalmi Polgárőr Egyesület aktív tagjakét,
majd később vezetőjeként sokat tett telepü-
lésünk biztonságáért. Igazi ezermester volt, a

munka szinte égett a keze alatt. És mindegy,
hogy milyen munka: ha kellett asztalos volt,
kertet ásott, házat épített, vagy éppen
hegesztett. Mindenkihez volt egy-egy kedves
szava. Tudtuk, hogy Gáborra lehet számítani,
hiszen mindenre volt megoldása. Fájdalma-
san fiatalon, mindössze 63 évesen köszönt el.
Somody Gyula élete a kezdetektől összefo-
nódott Szigethalom közösségével. Fiatal korá-
tól aktív politikusként segítette a település
fejlődését. Neve ismert volt a megyében,
megyei KISZ titkárként, majd tanácselnökként
is tette a dolgát. Munkáját kitüntetések sorá-
val ismerték el az idők folyamán. Ahogy a
politika, úgy az irodalom is átszőtte egész
életét. Verseit szavalták megyei, városi
ünnepségeken egyaránt. Alapító tagja volt a
2006 végén megalakult Szigethalmi Kulturális
Baráti Körnek. Antikváriumokban még ma is
fellelhető a 2005-ben megjelent „Az Apoka-
lipszis ötödik lovasa” című kötete, mely sok
szép verset tartalmaz. Számomra Gyula olyan
példakép marad, aki igényes volt környeze-
tére, vigyázta feleségének lépéseit. Lokálpat-

riotizmusát számos Szigethalomról szóló
versben fogalmazta meg.
Keresztes Tamást igazi közösségi emberként
ismertük meg, aki egész életében a hibák ellen
küzdött a Pestvidéki Gépgyárban és nyugdíja-
zása után a településen is. 38 éves munkavi-
szony után korkedvezménnyel ment nyugdíjba.
Alapító tagja volt az MSZP Szigethalmi Szerve-
zetének. 1994-ben az önkormányzati választá-
sok során került a képviselő testület tagjai
közé. Az ügyrendi bizottság tagjaként végzett
lelkiismeretes munkát. Később külső bizottsági
tagként segítette a képviselők munkáját.
Bölcsességére, higgadtságára, tisztán látására
mindig számíthattunk. Szenvedélyes horgász
volt, ami igazi kikapcsolódást jelentett számára. 
A búcsú pillanatai mindig nehezek. De
gondoljunk a velük töltött órákra, percekre.
A köszönet hangján gondoljunk arra, hogy
mennyi mindent kaptunk Tőlük, és mennyi
minden marad itt velünk. Őrizzük emléküket,
mert most értük szól a harang.

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

Akikért a harang szól
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Szigethalmi Híradó
HIRDETÉS

NETEZZ SZIGETHALOM  
LEGGYORSABB  
HÁLÓZATÁN

INTERNET 3 HÓNAPIG

0 FT HAVI DÍJÉRT

Új otthoni internetre, 1 év hűségidővel történő előfizetés esetén.

Keresd új Telekom üzletünket Szigetszentmiklóson,  
a Bajcsy-Zsilinszky u. 24. szám alatt!

További információ:
telekom.hu

A havi díj akció 2018. február 2-től visszavonásig érvényes, a Digitális Jólét Alapcsomagokra, illetve meglévő internet szolgáltatásra vállalt új hűségidőre nem vonatkozik. A kedvezmény az új internet szolgáltatás 
létesítését követő első három hónapban, a választott díjcsomag havidíjából jár, kiegészítő szolgáltatások díjaira nem vonatkozik. Amennyiben az előfizető szerződését a hűségidő lejárta előtt felmondja, vagy a 
szolgáltató felmondására szerződésszegésével okot szolgáltat, az Előfizető az által igénybe vett kedvezményeket köteles visszafizetni. A kedvezményes hónapokat követően az új szolgáltatásokra az előfizetői 
szerződésben foglaltak szerinti havi díj érvényes, az egyéb, nem kizáró kedvezményekkel.
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Szigethalmi Híradó

Víz és csatorna ügyintézés
DPMV Zrt.

2315 Szigethalom, Móra F. u. 1.
SZÁMVÁLTOZÁS!!! Telefon: 06/29-340-010
Hibabejelentés: 06/70 682 7546 (0-24 óra)
Dunaparti lakók részére csak csatornaszolgáltatással kapcsola-
tos ügyintézés. Ügyfélfogadás: H: 12-16; Sze: 8-20; P: 8-12

Polgármesteri Hivatal: 06/24-403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8-12 és 13-18, Szerda: 8-12 és 13-16, Péntek: 8-11.30

Orvosi ügyelet: 06/24-405-405; 104

Egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24-403-654

Védőnők tanácsadó: 601 mellék; Védőnők: 607 mellék

Orvosok
Dr. Horváth Nikolett háziorvos: 602 mellék, 06/30-799-3682
Dr. Ammo Ahmed háziorvos: 602 mellék, 06/70-882-8599
Dr. Molnár Julianna háziorvos: 603 mellék, 06/70-451-5095
Dr. Csipán Zoltán háziorvos: 603 mellék, 06/70-450-4059
Dr. Vékony Irma háziorvos: 604 mellék, 06/70-433-7115,

06/20-551-7115 rendelési
időben hívható

Dr. Kővári Éva háziorvos: 604 mellék, 06/70-382-9223
Dr. Kóczah Judit fogorvos: 605 mellék, 06/70-382-9536
Dr. Balogh Béla fogorvos: 605 mellék, 06/70-382-6599
Dr. Lakner Dezső gyermekorvos: 608 mellék, 06/70-375-9630
Dr. Kővári Gábor gyermekorvos: 608 mellék, 06/70-375-9845

Gyártelepi Rendelőintézet: 06/24-406-010

Posta: 06/24-538-470, nyitva tartás: H 8-19, K-Sz-Cs 8-18, P 8-17

Gyepmester – Herczig József: 06/20-964-3025

ELMŰ
Ügyfeleit Szigetszentmiklós-Gyártelepen, a volt Lordok-házában
fogadja az alábbi napokon és időben: 
Kedd: 8-2, csütörtök: 14-18
Telefon: 06/40-38-38-38

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE
web: www.mtkke.hu „Hibajelentés” menüpont

TIGÁZ Zrt.
Ügyfeleit a Szigetszentmiklósi 1. sz. Postán (nagy posta) fogadja
az alábbi napokon és időben: 
Kedd: 8-12, csütörtök: 14-18
Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. Tel.: 06/24-525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24-525-907, Fax: 06/24-367-705

Fővárosi Vízművek: (Bp. XIII. Váci u. 23.) 
Dunaparti lakók részére csak vízszolgáltatással kapcsolatos
ügyintézés: Telefon: 06/1-247-7777 (0-24 órában hívható)
Tököli kirendeltség: Kedd: 8-16; Csütörtök: 10-18
Szigetszentmiklósi kirendeltség: Hétfő; Szerda; Péntek 8-12

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Telefon: 06/24-525-460, 06/24-525-461 (ügyelet)
Rendőr járőr: 06/30-409-8685 (a nap 24 órájában hívható)

Tűzoltóság:  06/24-525-300

Aries Nonprofit Kft. 2310 Szigetszentmiklós,
Határ u. 12-14. Tel.: 06/24-367-161. Ügyfélfogadás a szigethalmi
polgármesteri hivatal udvari épületében hétfő: 15-17 óra között.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Székhelye: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.
Segélyhívó: 06/20-543-5088, Facebook: Szigethalmi Polgárőrség
E-mail: szigethalmipolgarorok@gmail.com

Kéményseprő ügyintézés telefon: 1818
Telephely: Érd; Telefon: 06/40-918-025; 06/23-524570

Pest Megyei Katasztrófavédelem
2045 Törökbálint, Raktárvárosi u. 1. 
E-mail: kemenysepro.pest@katved.gov.hu; Tel.: 06/23-524-570

Intézmények
Bölcsődei ellátás: 06/24-402-071
Négyszínvirág Óvoda: 06/24-407-609
Szigethalmi Szent István Általános Iskola: 06/24-407-608
Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola: 06/24-400-621
Hegedüs Géza Városi Könyvtár: 06/24-514-810
Nyitva tartás: K: 12-19, Sze.: 9-19, Cs: 12-19, P: 9-16, Szo.: 9-14
Városi Szabadidőközpont: 06/24-889-229, 06/70-379-6356
Gyermekjóléti és családsegítő ellátás: 06/70-430-3621
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény: 06/24-404-573

Nebuló Közétkeztetési Intézmény
06/70-647-3546
Ügyintézés helye: 2315 Szigethalom, Móra F. u. 1. I. em. 2.
E-mail: nebulo@szigethalom.hu

Közérdekű telefonszámok

Szigethalmi Híradó ingyenes önkormányzati havilap
Felelôs szerkesztô: Vereckei Zoltán  •   Felelős kiadó: Szigethalom Város Önkormányzata

Tördelés: West-Graph Kft.  •  Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
Cikkek és hirdetések leadása: szigethalmihirado@gmail.com (a hirdetési összeg befizetése után!)
(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megjelenését.  A szerkesztô a cikkeket rövidítheti, 

szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.) 
Következő lapzárta: február 17.  Megjelenés: március eleje.

Hirdetések megrendelése, befizetése: polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, hat
havi próbaidő kikötésével. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Szigethalom, Kossuth
L. u. 10. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi
körök: a közterület-felügyeletről szóló 1999.
évi LXIII. törvény alapján a munkakörbe tartozó
feladat és hatáskör gyakorlása. 
Jogállás, illetmény és juttatások:
a jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgá-
lati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• középiskola/gimnázium, 
• felhasználói szintű MS office (irodai alkal-

mazások), 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• B kategóriás jogosítvány. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
• közterület-felügyelői vizsga, 
• közigazgatási alapvizsga,
• felsőfokú végzettség,
• saját gépjármű használata.

Előnyt jelentő kompetenciák: 
• Jó szintű kommunikációs és szervező ké -

pesség, problémamegoldó és együttműkö-
dési képesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: A pályázathoz csatolandó a 45/2012.
(III.20.) Korm. rendeletben meghatározott
tartalmú részletes szakmai önéletrajz, motivációs

levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítvá-
nyok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló
igazolás, valamint nyilatkozat arról, hogy az elbí-
rálásban résztvevő személyek a pályázatát megis-
merhetik. A pályázat benyújtásakor kérjük, szíves-
kedjék feltüntetni a munkakör megnevezését. 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálá-
sát követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.
február 23. (péntek) 11.00 óráig beérkezően
A pályázatok benyújtásának módja: elektro-
nikus úton a pelle.beatrix@szigethalom.hu e-mail
címre, postai úton, a pályázatnak a Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal címére történő megküldé-
sével (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: közterület-felügyelő.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásá-
nak módja, rendje: az érvényes pályázatok
alapján személyes meghallgatásra kerülhet sor.
A kinevezés a Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján
6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A
pályázatokról a polgármester egyetértésével a
jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja a
jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítá-
sára. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályá-
zók a pályázati anyagot visszakapják, ha elektro-
nikus úton nyújtották be, töröljük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
március 2. (péntek).
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix igaz-
gatási irodavezető nyújt a + 36 24 403 658/ 141
mellék telefonszámon. 
A munkáltatóval kapcsolatban további in formációt
a www.szigethalom.hu honlapon szerezhet.

Közterület-felügyelői álláspályázat

MEGOLDÁS SZERVIZ és ALKATRÉSZBOLT
LAKÁSÁN: mosógép, bojler, hűtő, tűzhely, mosogatógép, stb., nagygépek javítása

ÜZLETÜNKBEN: mikró, porszívó és más kisgépek javítása
Aalkatrész cserénél 1 év garancia! javítás esetén a kiszállás ingyenes!

Dunaharaszti, Bezerédi u. 58 – Somogyvári u. sarok • Telefon: 06-24/460-490
Budapest, Pesterzsébet XX. Mártírok útja 218 – Temesvár u. sarok

Telefon: 06-1-285-3488, 06-30-950-1717
Nyitva tartás: H – P: 8.00-17.00

Minőségi szolgáltatás, elérhető áron, már 28 éve! www.megoldasszerviz.hu

Szigetszentmiklós, Tököli u. 33. – Bajcsy-Zs. u. sarok • Telefon: 06-24/441-725

VÁLTOZÁS!
Víz és csatorna ügyintézés
DPMV Zrt.

2315 Szigethalom, Móra F. u. 1.
Telefon: 06/29-340-010
Hibabejelentés: 06/70 682 7546 (0-24 óra)
Dunaparti lakók részére csak csatornaszolgáltatással kapcsolatos
ügyintézés. Ügyfélfogadás: H: 12-16; Sze: 8-20; P: 8-12


