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Kommunális adó
A Szigethalmi Híradó előző számában
megkezdett sorozatunk újabb részeként most
a kommunális adóval kapcsolatos tudnivalók-
ról tájékoztatjuk önöket, illetve hívjuk fel a
figyelmüket a szükséges teendőkre. Az eljárási
szabályokat az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény (továbbiakban: Art.), valamint 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 szabá-
lyozza a helyi adókat. 
Az ún. kivetéses jellegű kommunális adóban
az adó alanya az adóbevallásának benyúj-
tásával jelenti be adókötelezettségét az
önkormányzati adóhatóság felé, illetve változ-
tatja meg az adókivetését. Kommunális
adóban az adó alanyának minősül az (magán-
személy), aki a naptári év első napján az 
ingatlan tulajdonosa, vagy az ingatlan-nyil-
vántartásába bejegyzett vagyoni értékű jog
(pl.: haszonélvezeti jog) jogosítottja, illetve
nem magánszemély tulajdonában álló
lakás bérlője. Több tulajdonos esetén a tulaj-
donosok tulajdoni hányadaik arányában adóa-
lanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban
megkötött és az adóhatósághoz benyújtott
megállapodásban ettől eltérően is megálla-
podhatnak.
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 

(folytatás  az 5. oldalon

Régóta ismerem, és
ugyanennyi idő óta tisz-
telem Dórit. Tisztelem
akaraterejéért, okos gon -
dolkodásáért, mérhetet-
len empátiájáért.

(folytatás a 4. oldalon)

Minden kedves hölgyolvasónknak boldog nönapot kívánunk!
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Már januárban elfogadtuk a költségvetést

Ahogy egy család életét is lényegesen
meghatározzák a bejövő jövedelmek és
kiadások, ahhoz hasonlóan egy város

életében is az egyik legmeghatározóbb döntés
a költségvetés elfogadása. Hiába lenne igényünk
a családban egy új X5-ös BMW-re, ha a családi
jövedelem erre nem nyújt fedezetet, és be kell
érnünk egy 8 éves Opellel. Ez igaz arra is, hogy
egy városban is sokféle lakossági igény merül
fel, de sajnos ezeknek is határt szab a pénz.
Ha azt mondom valakinek, hogy ebben az
évben 2 384 012 470 forintból gazdálkodunk,
akkor biztos felszisszen, és azt mondja, az
rengeteg pénz. Mire költjük el? Mennyi mindent
tudna ő ebből csinálni! Ha egy család jövedelme
eléri a havi nettó 500 000 forintot, az éves szin-
ten 6 millió Ft bevétel. Városunk költségvetésé-
vel összevetve 400-szoros a különbség, amit
egy átlagember, akinek még nem kellett ennyi
feladatról és összeg felett rendelkeznie, először
el sem tud képzelni. 
Pedig fontos lenne, hogy a szavazópolgár tisz-
tában legyen azzal, hogy mennyi a lakóhelye
bevétele, és azt mire költi az önkormányzat.
Fontos lenne még az is, hogy a nagyságrendek-
kel is tisztában legyen, mert ekkora rendszer
esetében a legkisebb kiadások is százezres
nagyságrendre rúghatnak.
Nézzük akkor, miből is vannak Szigethalom
bevételei. A legnagyobb tétel az állami norma-
tíva. Ez egy feladat alapú támogatás, és éves
szinten 1 210 619 222 Ft-ot jelent. Ehhez jönnek
a település saját bevételei. Az egyik legnagyobb
összeg ebből az önkormányzat adóbevétele,
amely 356 800 000 Ft (iparűzési, kommunális,
építmény-, telekadó stb.) összesen. A másik

nagy tételt a működési bevételek jelentik,
amelyek 373 105 938 forintra rúgnak. Ide tarto-
zik a családok által befizetett ebéd, a szociális,
stb. térítési díjak. A következő nagyobb tétel a
felhalmozási bevételek, amelyek ebben az évben
249 658 570 Ft-ot jelentenek majd. Ez tartal-
mazza a pályázatokon erre az évre elnyert és a
múlt évre még az állam által az önkormányzat
részére ki nem fizetett támogatásokat. Az utolsó
nagyobb rész az előző évi pénzmaradvány, ami
idén 193 828 740 Ft. Ebben vannak előzetesen
kifizetett pályázati és nem pályázati pénzek és
az intézmények által megtakarított összegek is.
A bevételek után nézzük a kiadásokat. A legna-
gyobb összeg a bérköltség. Ennek nagysága
2018-ra 1 102 533 220 Ft, és tartalmazza a dolgo-
zók bruttó bérét és az utánuk befizetendő járu-
lékokat (összesen 303 fő éves bére). Ha átlagol-
juk, akkor bruttó 253 ezer forintos bért kapunk,
ami a statisztikák alapján kevesebb, mint az
országosan 2016-ra számított (265 000 Ft) átlag-
bér volt. A kiadások közül a második legnagyobb
a dologi kiadások: ez összesen 722 006 562
forintot tesz ki. Ebből fizetjük a villanyszámlát, a
gázszámlát, a konyhai nyersanyagvásárlást, stb.
Ebből a keretből egyedül csak a konyha éves
szintű dologi költsége körülbelül 230 millió forint. 
A következő kiadás a szociális juttatások, amit
38 500 000 forintra tervezünk. Ez egy lakosra
vetítve 2130 Ft egy évre, egy családra pedig
5980 Ft. Döntse el mindenki, hogy szerinte ez
sok vagy kevés. Az én véleményem szerint a
számított átlagok alapján nem sok, megélni
belőle nem lehet. Egyéb támogatásokra pedig
24 500 000 Ft-ot szeretnénk fordítani. Ide tarto-
zik a civil szervezetek, sportegyesületek, egyhá-

zak, polgárőr-
ség, rendőrség
támogatása ,
adóérdekeltségi
alap stb.
A leglátványo-
sabb kiadások
– az átlagem-
ber számára –
a felhalmozási
és felújítási
kiadások. 2018-
ban a felhalmo-
zásra 266 918
197 Ft, a felújí-
tásra 107 558
099 Ft fog jutni.
Ez tartalmazza
az egészség-
ház, a konyha,
a Sárga-Zöld
óvoda stb.

felújítását is. Mindezeken kívül a fennmaradó 80
millió forintot az általános tartalékba helyeztük,
amely sorsa év közben fog eldőlni. Valószínűleg
ennek az összegnek a nagy részét is felújításra,
beruházásra fogjuk felhasználni. Az idei évben is
szeretnénk út- és napelempályázatot benyújtani,
amelynek önerejére ez a keret adna fedezetet. 
Az idei költségvetés utolsó, legkisebb tétele a
tavaly kifizetett, de idénre kapott megelőlege-
zett támogatás, amely 41 996 392 Ft. Ez csök-
kenti a tavalyról megmaradt pénzmaradvány
értékét, és inkább könyveléstechnikai összeg,
mint tényleges pénz.
Leglényegesebb pontjait kiemelve így áll össze
városunk 2018. évi költségvetése. Véleményem
szerint lehetőségeinkhez képest jó évre van kilá-
tásunk, sokat tudunk majd fordítani felújítá-
sokra és beruházásokra. Természetesen ilyen
célra sohasem lehet eleget költeni. Több mint 8
milliárdos vagyont kell fenntartanunk, és folya-
matosan bővítenünk a felmerülő igényeknek
megfelelően. 
Ennek a vagyonnak a fenntartása különböző
részekből adódik. Vannak, amik gyorsan elavul-
nak, például egy számítógép, ahol már öt év is
sok vagy akár a szivattyúk. Aztán vannak, amik
lassabban mennek tönkre, mint az épületek
falazati tartószerkezetei, a földben lévő
műanyag csővezetékek, stb. Akár 50 év is eltel-
het, mire ez utóbbiak felújításra szorulnak. Átla-
gos 20 éves avulást figyelembe véve, évente
400 millió forintot kellene csak a meglévő rend-
szerek fenntartására fordítanunk. Ami sajnos
eddig sem, most sem, előreláthatólag a jövőben
sem fog a rendelkezésünkre állni. Ebből faka-
dóan ezen feladatok elvégzését mindig csak a
sürgősség indoka alapján tudjuk ütemezni.
Sokszor hibáztatnak azzal, hogy bizonyos
feladatok elvégzése vagy nem elvégzése során
a pénzre, anyagi lehetőségeinkre hivatkozom.
Ebben sokszor igazuk is van! De azt látni kell,
hogy csak annyi pénzt tudunk költeni, amennyi
be is folyik. Ahhoz, hogy több anyagi forrásunk
legyen, vagy az államnak kell többet biztosítani
a közösből, vagy a saját adóbevételeinket kell
növelnünk. Jó lenne, ha tudnánk, hogy esetleg
mely szolgáltatásért lenne hajlandó többet
fizetni egy-egy szigethalmi lakos. Ha összeadjuk
a gépjárműadó azon részét, ami a városnak
marad és a kommunális adót, akkor kicsivel
több, mint 100 millió forintos összeget kapunk.
Ez egy lakosra vetítve kevesebb, mint 500 forint
adót jelent havonta, egy család esetében pedig
kb. 1300 forint havonta. Javaslom, hogy
mindenki gondolja végig, hogy elég lenne-e
neki ennyi pénz havonta a lakása fenntartására
és felújítására!

Fáki László

bérjellegű 1 102 533 220 46,25%
dologi 722 006 562 30,29%
szociális 38 500 000 1,61%
támogatások 24 500 000 1,03%
beruházás 266 918 197 11,20%
felújítás 107 558 099 4,51%
általános tartalék 80 000 000 3,36%
megelőlegzés 41 996 392 1,76%

2 384 012 470

állami támogatások 1 210 619 222 50,78%
helyi adók 356 800 000 14,97%
müködési bevételek 373 105 938 15,65%
felhalmozási bevételek 249 658 570 10,47%
pénzmaradvány 193 828 740 8,13%

2 384 012 470100,00%
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Idén 300 milliót tervezünk fejlesztésre

Aképviselő-testület 8 fővel kezdte meg
ülését január 30-án, négy képviselő
jelezte távolmaradását.

Az ülés megkezdése előtt a képviselő-testület
egy perces néma felállással emlékezett a
nemrégiben elhunyt Keresztes Tamásra, aki
1994-1998 között önkormányzati képviselő volt,
Csákvári Gáborra, aki hosszú éveken át volt a
polgárőrség parancsnoka, valamint Somodi
Gyulára, aki VB titkár, tanácselnök volt, majd a
Kulturális Baráti Kör tagja, költő volt.
A testület összesen 11 napirendi pontot tárgyalt.
Az első napirendi pontban Szigethalom Város
Önkormányzat 2018. évi költségvetését hagyták
jóvá a képviselők. Az idei évi költségvetést az
alábbi tényezők alakítják:
A költségvetés legnagyobb részét a bérköltség
teszi ki, ettől függetlenül fejlesztésekre 60 millió
Ft-tal több jut, így összesen 300 millió forintot
terveznek különböző projektekre. Ebben szere-
pel a Széchenyi Iskola konyhájának, a Sárga-
Zöld Tagóvodák vizesblokkjainak és nyílászáró-
inak korszerűsítése, illetve az Egészségház
felújítása és új műszerek beszerzéséhez kapcso-
lódó beszerzések. A megmaradt összeg – 80
millió forint – a tartalékba kerül. A civil szerve-
zetek támogatásának keretösszege idén 1 millió
Ft-tal növekszik.
A testület jóváhagyta a vadaspark parkolójának
kialakításához szükséges terület adásvételi
javaslatát. Ennek megfelelően az önkormányzat
a 054/6 helyrajzi számú, kivett parkoló megne-
vezésű ingatlant értékesíti 9 054 960 Ft értéken
a vadasparkot üzemeltető Blágáné Kádár Patrí-
cia részére.
A továbbiakban határoztak a képviselők arról,
hogy a Szigetszentmiklósi Tankerület vagyonke-
zelésébe átadott iskolákban történt beruházá-
sok miatt szükséges a vagyonkezelési szerződé-
sek módosítása.
A következő napirendi pontban a képviselők
a Szigethalom Négyszínvirág Óvoda alapító
okiratának módosításáról döntöttek, amely
szerint az óvoda a jogszabályok által előírt
személyi és tárgyi feltételekre tekintettel nem
tud ellátni autizmus-spektrum zavarral küzdő
gyermeket. 
A továbbiakban a képviselő-testület úgy
döntött, hogy támogatja a Szigethalom Egyesí-
tett Népjóléti Intézmény előirányzat-módosítási
kérelmét – amely szerint a 2017. évi költségve-
tésben szereplő személyi jellegű kiadásainak
előirányzatából átcsoportosít 270 000 Ft-ot a
dologi kiadásokra –, valamint elfogadja a tele-
pülési támogatások helyi szabályozásáról szóló
6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosí-
tását. Utóbbit a 2018. január 1. napján jelentős
jogszabályi változásoknak való megfelelés tette
szükségessé. 

A képviselők elfogadták az Önkormányzat Infor-
mációátadási Szabályzatát, melyet az országos
ASP program bevezetéséhez kapcsolódóan,
továbbá az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény 65.§-a előírásainak megfe-
lelően kellett megalkotni. Az önkormányzatok az
ASP rendszert használva egységes felületen,
úgynevezett felhőalapú szolgáltatásként veszik
igénybe a feladataik ellátásához szükséges infor-
matikai alkalmazásokat. Az ügyfelek a jövőben
az elektronikus közigazgatás rendszerszintű
kialakítása során egyre több esetben választhat-
ják majd az elektronikus ügyintézést.
Ezt követően döntés született arról, hogy az
önkormányzat az Első világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság által kiírt – a Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítványhoz benyújtandó – „Az első világ-
háború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetételére, renoválására, helyreállítására, új
emlékművek felállítása” c. pályázaton Tóth Dávid
szobrászművész alkotásának Szigethalom Váro-
sában történő felállításával, 5 millió Ft összegben
– önrész vállalása nélkül – részt vesz. A pályázat
támogatottsága esetén a Kegyeleti Parkban
helyeznék el az új, a világháborús hősökre méltó
módon emlékező emlékművet.
A két ülés között történt eseményekről, vala-
mint a lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról szóló tájékoztatást követően az interpel-
lációk, kérdések között Suhai-Réfi Tímea képvi-
selő asszony továbbította a lakosok jelzését a
víz minőségének problémáját illetően. Válaszá-
ban polgármester úr tájékoztatta a képviselő
asszonyt, hogy a probléma – a szolgáltató tájé-
koztatása alapján – a téli időszakban általában
a kevesebb vízfogyasztás, illetve csőtörés
esetén fordulhat elő.
Az ülés bezárását követően Dubniczky Ildikó
aljegyző asszonyt nyugdíjba vonulása alkalmá-
ból virággal köszöntötték. 
(A rendeletek Szigethalom Város honlapján,
valamint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők.)
A soron következő pénzügyi és fejlesztési

bizottság ülésének időpontja: 
március 20-a 18 óra

A soron következő humánpolitikai és
népjóléti bizottság ülésének időpontja:

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

ülés időpontja: 
2017. március 27-e 18 óra.

Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal, díszterem.

Az üléseket élőben nézheti, illetve a
későbbiekben is megtekintheti a
www.onkormanyzati.tv honlapon.

Közterületi ügyintézés
A Szigethalmi Polgármesteri Hivatal 2018.
március 1. napjától hétfőn 18-22 óráig, keddtől
csütörtökig 16-22 óráig, pénteken 12-22 óráig
szombaton és vasárnap 8-22 óráig fogadja az
ezen időszakban felmerült azonnali intézkedést
igénylő közterületi problémákkal kapcsolatos
hívásaikat a 06-70-704-4030 telefonszámon.
Kérjük, hogy a normál ügyintézés keretébe
tartozó ügyekkel továbbra is a megszokott
módon ügyfélfogadási időben személyesen,
illetve levélben keressék a hivatalt.

Hulladékszállítás
Ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy
az „Aries” Nonprofit Kft. Kommunális egy -
sége 2018. márciusában a szelektív hulladék
begyűjtését az alábbiak szerint ütemezi.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE)
és fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása:

11. hét, márc. 12-17.; 13. hét, márc. 26-30.
15. hét, ápr. 9-13.

Március 15. (csütörtök) munkaszüneti nap, így
a csütörtöki napon esedékes területekről a
hulladék elszállítása 2018.03.17-én (szombat)
történik.
Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállítása:
10. hét, márc. 5-9.; 14. hét, ápr. 3-6.; és márc. 31.
Zöldhulladék begyűjtése: Március 30-án,
pénteken 14-17 óra között, a Rákóczi u. 147. sz.
alatt található Egyesített Népjóléti Intézmény-
nél (egykori laktanya területén) kihelyezett
konténerekben vagy hulladékgyűjtő célgépek-
ben díjmentesen elhelyezhető. A szolgáltatás
igénybevételére csak szigethalmi lakosok jogo-
sultak, ezért lakcímkártyáját kérni fogják.

Polgármesteri Hivatal

MEGOLDÁS SZERVIZ és
ALKATRÉSZBOLT

LAKÁSÁN: mosógép, bojler, 
hűtő, tűzhely, mosogatógép, 

stb., nagygépek javítása
ÜZLETÜNKBEN: 

mikró, porszívó és más kisgépek javítása
ALKATRÉSZ 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
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(folytatás a címlapról)
Előttem van a kép, amikor a piacon árulja saját
készítésű, csinos ékszereit. Fájdalmai voltak, de
Dóri mosolygott. Mosolyogva köszönt minden-
kinek, és szeretettel ajánlotta műveit, melyeket
sokszor nagy erőfeszítések árán sikerült elké-
szítenie.
Édesapját munkája külföldre szólította, és úgy
döntöttek, hogy édesanyjával követik őt. És
jöttek jó hírek, kevésbé jó hírek. Halvány moso-
lyok kíséretében számolt be kezeléseiről, új inté-
zeteiről, a kezelést nyújtó orvosokról, ápolókról,
de mindenekelőtt szüleiről és testvéréről. Ők
azok, akik mérhetetlen odaadással veszik körül
a mai napig is. Lesik Dóri minden mozdulatát.
De ez nem azt jelenti, hogy a pici lány (aki
időközben felnőtt lett) magába zuhant volna,
és csak kínzó bajaival törődne. Saját korlátaira
figyelemmel segít a háztartásban, és mindig
talál magának megvalósítandó célt. Alábbi
bemutatkozó sorait változtatás nélkül adjuk
közre. Van tanulnivaló bőven benne mindenki
számára.
Ezért, ha önre „szakad a világ baja” kedves
olvasó, jusson eszébe Dóri, és a hozzá hasonló

sok ember, akinek minden pilla-
natért meg kell küzdenie. ( És
kérdezze meg magától: mi
bajom is van nekem?)
„Sziasztok! Balázs Dórinak
hívnak, 19 éves vagyok. Egy
ideje külföldön élek a szüleim-
mel.
Az álmom, hogy gyermekonko-
lógus legyek.
Genetikai betegségem van, ami
miatt szerte a testemben több
apró, idegből kiinduló jóindu-
latú daganat van, amik az elhelyezkedésük
miatt más betegségeket, illetve fájdalmakat
okoznak. 
Ez sajnos több mindent hozhat magával, ezért

pl. a jobb lábam 18 centivel hosszabb, és van
egy hyphophisis daganatom is, ami az elhelyez-
kedése miatt nem távolítható el teljesen. 

Van egy daganat a nyaki ereknél is, de ezt sem
lehet műteni. 15 éves korom óta élek kerekesz-
székben. Több vizsgálatom is volt emiatt, de a
pontos okát nem találták meg. Azóta járok
gyógytornára, és már eljutottam odáig, hogy
kapaszkodás nélkül 3 perc 31 másodpercig
tudok állni. Viszont, sajnos, ezután újabb romlás
történt. Egy elrontott gipszelés miatt egy ideg
elhalt a lábam, és a lábfejem kifordult, így
megint nem tudok ráállni, de ezt még műteni
fogják. Ha jól sikerül, sok gyógytornával újra fel
fogok tudni állni. Hobbiként ékszereket készítek,
mandalákat rajzolok, színezek, és imádok
olvasni, rejtvényt fejteni.
Van egy bakancslistám, és egy álomlistám, tele
álmokkal, amik megvalósításra várnak. Vannak
helyek, ahova szeretnék eljutni, dolgok, amiket
csinálni szeretnék, de tárgyi dolgok is vannak a
listámon, és képeslapokat is gyűjtök. A listám
2. pontja az, hogy sok híres személy küldjön
nekem névre szóló autogramot.
Ebben szeretnék segítséget kérni, ha lehetséges.
Nagyon szépen köszönöm, további csodaszép
napot!”

dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

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

Fáki László polgármester. Március 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.
március 19-én (hétfő) 13-15 óra között. Helyszíne: Polgármesteri Hivatal, fsz. 25. szoba.

Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 2. választókerület képvi-
selője. Telefon: 06/70-334-8916. E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu. Fogadó óra:
előzetes e-mailben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.

Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 3. választókerület képvi-
selője. Telefon: 06/70-315-3524. E-mail: holgyea@gmail.com. Fogadó óra: előzetes e-
mailben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.

Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 4. választókerület képvise-
lője. Telefon: +36/30-688-1384. E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu. Fogadó óra: előze-
tes e-mailben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.

Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért Egyesü-
let) 5. választókerület 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. választókerület
képviselője. Telefon: +36/70-984-8827. E-mail: suhai.refi.timea@szigethalom.hu. 2018.
Március 26-án (hétfő) 18.00-19.00 óra között. Helyszíne: Szép ABC presszója.
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. választókerület képvise-
lője. Telefon: 06/30-934-0480. Fogadó óra: előzetes telefonon történő időpont-egyez-
tetés 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 időpontban a
06-70/360-7024-es telefonszámon. Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 239.

Fogadóórák

A hónap embere 
Balázs Dóri, az akaraterő bajnoka
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Az országgyűlési választásról

Tisztelt választópolgárok! A köztársasági
elnök 2018. április 8. napjára, vasárnapra
tűzte ki az országgyűlési képviselők 2018.

évi választását.
Az országgyűlési választás során az Ország-
gyűlés 199 képviselőjéből 106 képviselőt
egyéni választókerületben választanak meg,
míg az országos listáról 93 mandátumot tölte-
nek be. A választópolgár egyéni választókerü-
leti jelöltre, valamint egy pártlistára szavazhat.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb február
9-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a
Nemzeti Választási Iroda 2018. február 19-ig
értesítő megküldésével tájékoztatja a szava-
zóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a
választópolgár lakóhelyére, ennek hiányában
lakcímére kézbesítik 2018. február 19-ig. Az
értesítő részletes tájékoztatást nyújt arról,
hogy a magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár szerepel a névjegyzékben,
illetve hogy melyik választókerületben, szava-
zókörben szavazhat. Ha a választópolgár nem
kapja meg az értesítőt, a helyi választási irodá-
tól új értesítőt igényelhet.
A választási eljárásról szóló törvény értelmé-
ben a magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár kérheti szavazási segítség
iránti igényének, személyes adatai kiadása
megtiltásának bejegyzését a központi
névjegyzékbe, illetve kérheti ezeknek a
bejegyzéseknek a törlését is. Lehetőség van
külképviseleti névjegyzékbe vétel, átjelentke-
zési, illetve mozgóurna biztosítása iránti kérel-
met is benyújtani.
A pártok és a jelöltek kérhetik, hogy közvetlen
politikai kampány céljából a választópolgárok
név- és lakcímadatait a választási iroda adja
át részükre. Ha ön nem szeretné, hogy a
személyes adatait átadják, az adatkiadást
megtilthatja. 
A választásokon való részvételének helye és
módja elsősorban attól függ, hogy a választó-
polgár rendelkezik-e magyarországi lakcímmel.
A választásokon elsődlegesen a lakcíme
szerinti szavazókörben szavazhat. Ha máshol
(másik szavazókörben) kíván szavazni, illetve
amennyiben fogyatékossággal él vagy mozgá-
sában korlátozott, az alábbi lehetőségekkel
élhet.
Ha ön a szavazás napján nem tud megjelenni
a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert
egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva
tartása ebben megakadályozza, mozgóurnát
kérhet. A törvény kizárólag ezekben az esetek-
ben engedi meg a mozgóurna igénybevételét,
más indokokra tekintettel nem vehető
igénybe. A kérelem benyújtása online legké-
sőbb a szavazás napján 15 óráig, papír alapon

személyesen vagy postán a helyi választási
irodában a szavazást megelőző második
napon (péntek) 16 óráig vagy a szavazatszám-
láló bizottsághoz a szavazás napján 15 óráig.
A fogyatékossággal élő választópolgár a
következő segítséget igényelheti választójogá-
nak gyakorlása érdekében a választási irodá-
tól: 
- Braille-írással készült értesítő megküldése,
- könnyített formában megírt tájékoztató
anyag megküldése,
- Braille-írással ellátott szavazósablon alkalma-
zása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás
szavazás során,
- akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
Amennyiben a hajléktalan választópolgár tele-
pülési szintű lakcímmel rendelkezik, akkor az
adott település kijelölt szavazókörében
adhatja le a szavazatát. Szigethalom települé-
sen a hajléktalanok szavazására kijelölt szava-
zókör a 4. számú szavazókör, amely a Szent
István Általános Iskolában van, címe 2315
Szigethalom József Attila u. 47.
Ha a választópolgár a lakóhelyétől eltérő
helyen kíván szavazni, átjelentkezési kérelmet
nyújthat be. Az átjelentkezési kérelmét (vala-
mint a kérelem módosítását vagy az átjelent-
kezés törlését) benyújthatja a valasztas.hu
honlapon vagy papír alapon, postai úton, vagy
személyesen a lakóhelye szerint illetékes
választási irodánál legkésőbb a szavazást
megelőző 2. nap (péntek) 16 óráig. Az átje-
lentkezést személyesen a választópolgár
lakcíme szerint illetékes helyi választási irodá-
ban lehet intézni legkésőbb április 6-án 16
óráig. A helyi választási iroda vezetője, a
jegyző nem papíralapú igazolást ad ki, hanem
közvetlenül felveszi a választópolgárt az érin-
tett szavazókör névjegyzékébe. Átjelentkezés-
kor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet
szavazni. Szigethalom településen az átjelent-
kezők szavazására kijelölt szavazókör a 4.
számú szavazókör, amely a Szent István Álta-
lános Iskolában van, címe 2315 Szigethalom
József Attila u. 47.
A választással kapcsolatos részletes tájékoz-
tatók, kérelemnyomtatványok elérhetőek
Nemzeti Választási Iroda hivatalos honlapján
(www.valasztas.hu).
A választással kapcsolatos kérdésekben a
Helyi Választási Iroda tagjai tájékoztatást nyúj-
tanak a Szigethalmi Polgármesteri Hivatalban
(Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10. Tel: +36-
24-403-656), valamint az aktuális információ-
kat honlapunkon közzétesszük.

dr. Stiebel Viktória
jegyző

Helyi Választási Iroda vezetője

Kommunális adó
(folytatás  a címlapról)
és azt ténylegesen, életvitelszerűen is
lakhelyként használja, kommunális adó
hatálya alá tartozik.
Önkormányzati adóhatóságunk tájékoztatja a
tisztelt adózókat, hogy a magánszemélyek
kommunális adójában, az adókötelezett-
ség keletkezését, változását követő 15
napon belül írásban azt – az előírt adóbe-
vallási 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 adókötelezettséget a változást következő
év első napjától kell figyelembe venni. 
A kommunális adó ún. kivetéses jellege miatt
az adózóknak nem kell minden évben adóbe-
vallást tenniük, hanem csak akkor, amikor a
személyes adataikban vagy az ingatlan
adataiban következik be olyan változás,
ami kihat a következő évi kommunális adó
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 a kommunális adó.
Összefoglalva, mind az adókötelezettség
keletkezéséről, megszűnéséről vagy az adóked-
vezmény igénybevételéről, illetve bármilyen, a
tulajdonost, illetve az adótárgyat (pl.: lakást
vagy más egyéb nem lakás céljára építményt)
érintő változásról az érintett adózóknak beval-
lási kötelezettséget kell teljesíteniük.
Felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét arra, hogy
a bejelentés elmulasztása mulasztási
bírság megállapítását vonhatja maga
után, ezért kérjük, szíveskedjenek kötelezett-
ségeiknek határidőben eleget tenni.
Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a központi és
helyi adójogszabályokról, önkormányzati
adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, bevallási
nyomtatványainkról a www.szigethalom.hu
(adóügyek) elérhetőségen részletesen infor-
málódhatnak. Kérjük, éljenek a lehetőséggel!

Szigethalom Város Önkormányzati 
Adóhatósága
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Szigethalom tizenkét évtizede 3. rész
Viharos békeévek

1918. november 3-án Padovában megkötöt-
ték a fegyverszünetet, ezzel az Osztrák-
Magyar Monarchia számára véget ért az

első világháború. A sors fintora, hogy amikor
ezt a történelmi dokumentumot aláírták, a
Monarchia tulajdonképpen már nem létezett.
Csehszlovákia, Ausztria és Magyarország már a
kiszakadás állapotában voltak, valamint román,
szerb, francia és lengyel csapatok léptek a
felbomlásban lévő birodalom földjére. Magyar-
ország az ezt követő két évben talán viharo-
sabb eseményeket ment át, mint amilyen maga
a háború volt. Ismerjük a történelemkönyvek
lapjairól a kor fogalmait: Őszirózsás forradalom,
Tanácsköztársaság, „vörös terror”, román
megszállás, „fehérterror”. Amikor végre aláírták
Trianonban a békét, Magyarország száz eszten-
dőre elegendő, ki nem heverhető sebet szerzett
magának. Az ország ugyan elnyerte a közel
négyszáz esztendeje áhított
függetlenségét, de nagy árat
fizetett érte.
Szilágyitelep lakói sem
maradtak ki az országos
eseményekből. Ennek egyik
legtermészetesebb oka a
főváros közelsége volt, ahol a
főesemények is zajlottak.
Előbb a forradalom utáni
felbolydulás zavarta meg a
település nyugalmát, majd a
tanácskormány következett.
A háború alatt felgyülemlett
feszültségek belpolitikai
robbanáshoz vezettek. Az
ilyen kistelepülések életében
ez kocsmai verekedésekben,
személyes leszámolásokban
nyilvánult meg. 1919. március
21-e után Tökölön és a hozzá tartozó Szilágyi-
telepen is megalakult a „proletárdiktatúra”. A
„133 napnak” azonban hamar véget vetettek a
megszálló román csapatok. Nyomukban megér-
keztek a települést a kommunistáktól megtisz-
títani kívánó erők is. 1919-20-ban 15 főt tartóz-
tattak le, és ítéltek el kommunista szervezkedés
és a tanácshatalomban való részvétel vádjával.
Köztük a Szilágyitelepen tevékenykedőket is.
Nagyjából 1922-re nyugodtak csak meg a kedé-
lyek, az élet elvileg visszatért a rendes kerékvá-
gásba. Az 1917-ben létesített temetőben (a mai
régi temető) felállították az első világháborúban
elesettek emlékoszlopát. Lassan visszaérkeztek
a hadifoglyok is. Közben újabb betelepülők
érkeztek, és gyarapodott a helyi népesség is. Ez
az évtized az első gyors népességnövekedés
időszaka a település életében. Szilágyitelepen

1900-ban 73 fő, 1920-ban 429 fő, 1930-ban
pedig már 991 fő lakott. Az iskola tanulóinak a
létszáma is gyorsan megugrott. A tanárlakásba
új lakók költöztek, Cseh Tivadar tököli igazgató
és neje, Kozma Erzsébet személyében. A taní-
tást 1921. március 21-étől kezdte meg, míg férje
innen járt Tökölre ellátni az igazgatói feladatait.
Korábban vagonlakásban laktak, így számukra
Szilágyitelep jelentős előrelépés volt. Cseh Tiva-
dar hamarosan maga is kérte az áthelyezését,
így már ketten tanították az akkor már 60 fő
feletti szilágyitelepi iskolásokat. 1929-ig ketten
látták el az egyre bővülő gyermeklétszám
mellett a helyi oktatást.
A település önállósodása felé vezető úton újabb
mérföldkövet jelentett, hogy 1926-ban létrejött
a Szilágyitelepi Postaügynökség. Ebben az
időben ez még nem jelentett teljes körű
munkát, ezért Weiser László MÁV tisztviselő és

felesége működtette a „hivatalt” a saját házá-
ban. Az állomásról Weiser László hozta el a
küldeményeket, amit a postakocsi hozott. A
felesége pedig otthon fogadta a postájuk iránt
érdeklődőket. Weiser László neve 1927. május
29-én már a Szilágyitelepi Levente Egyesület
alakuló közgyűlésének jegyzőkönyvén is feltűnt,
mint jegyző. A leventeszervezeteket egy 1921-
ből származó testnevelési törvény, majd egy
1924. évi rendelet alapján hozták létre, a 12 és
21 életév közötti fiatalok testedzésére. Így a
szilágyitelepi, már nem iskolába járó fiatalem-
berek kötelezve lettek heti 3 óra szervezett test-
gyakorlásra és egyszeri, felekezetüknek megfe-
lelő istentisztelet látogatására. A fiatal fiúk a
kemény téli hónapokat leszámítva rendszeresen
jártak ezekre a testedzésekre, hiszen annak
elmulasztása figyelmeztetést, többszöri kiha-

gyása pedig dorgálást vont maga után. Az
órákat többnyire a frontot megjárt katonatisz-
tek tartották nekik. A sokat hiányzók szüleit
szigorú pénzbírsággal is sújthatták, tehát érde-
mes volt azokon megjelenni.
A művelődés önálló keretei harminc év után sem
voltak adottak igazán a telepen. A Szilágyitelepi
Egyesület vezetője 1921-ben kétes pénzügyi
akciók miatt lemond. Az új elnök választása
botrányosra sikerült. A végén Cseh Tivadar isko-
laigazgatót is csalással vádolták. Ettől kezdve a
művelődés háttérbe szorult, az ellenségeskedés
pedig megmaradt. Ennek orvoslására lelkes
helyiek egy csoportja 1928. november 11-én
délután 4 órakor az állami elemi iskola tanter-
mében gyűlt össze. A Csekme Gyula vezette
összejövetelből a Szilágyitelepi Népkör alakuló
közgyűlése kerekedett ki. A sok név között ott
találjuk az előbb említett Cseh Tivadart vagy

éppen Weiser Lászlót is. A
Népkör főcélja mindenekelőtt
„Tököl-Szilágyitelep lakossá-
gának egyesítése” volt. Az
alakuló közgyűlés jegyző-
könyve is megemlíti, hogy
„éveken át tartott két pártra
szakadás, az ellenségeskedé-
sek hosszú sorozata” amely
„akadályozta a telep fejlődé-
sét”. Ezért „a közművelődés
fejlesztése, gazdasági ismere-
tek terjesztése és gyakorlati
bemutatása, közjótékonyság
gyakorlása, önsegélyezés
kifejlesztése, könyvtár fenn-
tartása, az egyesületi élet és
testnevelés minden ágának
fejlesztése és támogatása,
szórakoztató- és ismeretter-

jesztő esték rendezése” céljából létrehozták a
Szilágyitelepi Népkört. Az egyesület helyiségé-
nek céljára Tombor Jenő alezredes az állami isko-
lához közel eső villáját teljesen díjmentesen a
rendelkezésükre bocsájtotta, amíg állandó helyet
nem találnak maguknak. A Népkör azonnali
gyűjtésbe kezdett egy „karácsonyi aktió” rende-
zéséhez, amelynek célja a telep szegényeinek
megsegítése volt. 201 pengő, 1 mázsa szén és 6
mázsa fa gyűlt össze még aznap este a felaján-
lásokból. A Népkör hivatalos bejegyzését még a
következő év elején kezdeményezik a tagok, de
a fent említett ellenségeskedés következtében
1929 nyarán a főszolgabíró az egylet működését
első körben betiltja. Hogy kik álltak az „aktió”
mögött? Könnyű kitalálni. De ez már egy másik
történet…

Takács Róbert

Plakát a Tanácsköztársaság korából
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Szigethalmi Híradó
ZÖLD HÁLÓ EGyESüLET

Tisztelt lakosok, tisztelt szépítők!  Csatlakozzanak hozzánk! Nagy örömmel
vennénk mindenkinek a jelentkezését, aki ötleteivel, munkájával segítené telepü-
lésünk szépítését, környezetvédelmét. Együtt a szebb Szigethalomért!

Zöld Háló programokFelhívás
Szép kertek, rendezett porták,

szebb Szigethalomért
Városszépítés!
• „Smaragd fa” ültetési program folytatása
• „Rendezett porták-virágos utcák” fotópályá-

zatának meghirdetése március
• A fotópályázat értékelése, díjazása okt. 29.
• Fásítás településünk területén ápr.-tól
• Nevezés a „Virágos Magyarországért” 

pályázatra ápr.-máj.
• Parkok, terek előkészítése a virágosításhoz

ápr.-máj
• Virágosítására való ösztönzés áprilistól
• Az elindított Szabadkai utca járdasziget

levendula beültetése májustól
• Vass Albert utca vérszilva fáinak metszése

márciustól
Környezetvédelem, környezettudatosítás:
• Környezetvédelmi vetélkedő a Gróf Széche-
nyi Általános Iskolában márc. 28.
• Ismeretterjesztő programok a környezetvé-

delemről ápr. 21.
• Hulladékgyűjtési akció szervezése a 

Föld Napján ápr. 21-24. 
• A Te-szedd mozgalom őszi akcióhoz való

csatlakozás aug.
• ÖKO környezettudatos vetélkedők máj. 1.
Egyéb programok:
• Családi nap megszervezése, játékos 

vetélkedővel aug.-szept.
• Kirándulások, színházlátogatás
• Tisztújító közgyűlés : március 26.

Szabadkai út 175.     17:30
• Taggyűlés: szept. 25.

Szabadkai út 175.     17:30
• Évzáró 2018. december 18.

Szabadkai út 175.     17:30

A Zöld Háló Egyesület és az önkormányzat idén
is meghirdeti szokásos éves versengését sziget-
halmi lakosok, intézmények részére. A tevé-
kenységet díjazzuk, ezért kérjük, nevezzenek!
A verseny célja: a környezettudatos lakosság
bevonása településünk életminőségének javítá-
sába, vendégváró kertvárosi városkép kialakí-
tására, valamint a magyar kertkultúra ápolása.
A városszépítésre benevezhetnek:
• rendezett porták kategóriában: családi és

lakóparki házak, 
• utcák, utcaszakaszok (kereszteződéstől ke -

reszteződésig)
• intézmények, vendéglátó és kereskedelmi

egységek
A verseny elbírálásánál a következő szem-
pontok a mérvadóak:
- Családi ház, lakóparki ház kategóriában:

az előkert, járdaszegély, udvar  virágdíszítése,
esztétikai összhatása 

- Utcák, utcaszakaszok kategóriánál: a
közterület parkosítása, virágosítása, rende-
zettsége, a zöldterület együttes hatása

- Intézmény, kereskedelmi és vendéglátó
egy ség kategóriában: az épületek körüli ren -

dezettség, növényi díszítés, virágosítás, környe-
zetszépítő eszközök minősége, összhatása

Kiemelten értékeljük a rendezett porta és
az utcafront képét!

A fotózást az önkormányzat közterület-
felügyelőjével közösen végezzük, de lehetősé-
get biztosítunk a saját fotók elkészítésre is.
Május 1-től szeptember 15-ig a kitöltött jelent-
kezési lapot és a saját készítésű fotót a
megadott határidőre és helyre kérjük leadni. 
Jelentkezési határidő: július 15.
Az elkészült fotók beérkezési határideje:
szeptember 15.
Jelentkezési lapokat, kérjük, Regényi
Tiborné Aranka elnöknél a Szép ABC-ben
(Szigethalom, Szabadkai 175) vagy a polgár-
mesteri hivatal titkárságán leadni. 
A verseny elbírálása október elején várható.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre október 29-
én, hétfőn 17 órakor a Városi Szabadidő
Központ kerül sor.
Tisztelettel kérek minden jelentkezőt a határidők
betartására, mert értékelni csak így tu dunk!
Kérdésével a 06 70 263 4855 számon hívhat.



Jelentkező neve: ………………………………………………………………………………

Címe: …………………………………………………………Telefon: ………………………

Kategória (a megfelelő aláhúzandó)

- Családiház, lakóparki ház

- Lakóterületek, (utcák, utca részek)

- Intézmény, kereskedelmi és vendéglátó egység

A jelentkezési lapok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán 
és a Szép ABC-ben, Arankánál (Szigethalom Szabadkai u 175.)
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Szigethalmi Híradó
ISKOLA

Jubileumi szavalóverseny 
a Szent István Általános Iskolában

Kedves leendő első osztályosok!

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én
tisztázta le – a kézirat tanúsága

szerint – a Himnusz kéziratát. 1989
óta ezen a napon ünnepeljük a
magyar kultúra napját országszerte,
különböző kulturális rendezvények-
kel. A Szent István Általános Iskola
is ezen a napon szokta megren-
dezni a hagyományos Himnusz- és
Szózat-mondó versenyt a környék-
beli iskolák részvételével.
Németh Leila igazgatóasszony
megnyitó beszédében Kölcsey
hazaszeretetét hangsúlyozta:
„Kölcsey Ferenc költői és emberi
nagysága előtt már sokszor tiszte-
legtünk. Életművéből most csak
egyetlen vezérfonalat szeretnék
kiemelni. Ez nem más, mint a haza-
szeretet. A hazaszeretet, ami nem
valami megfoghatatlan dolog.
Embertársaink tisztelete, az emberi
méltóság és tudás megbecsülése,
a családi szeretet, környezetünk
megóvása, a szép és helyes beszéd
művelése.”
Ezután egy rövid, színvonalas
műsort hallhattunk iskolánk diákjai

előadásában, Dzsabrailova Svajka
Szevil vezetésével.
Az idei szavalóverseny különleges
volt, 30. alkalommal – igen, még
a fent említett dátum előtt kezd-
tük el – mérték össze tudásukat a
diákok. Kilenc intézményből közel
negyven tanuló érkezett, egy
részük visszatérő vendég a verse-
nyen, de szép számmal voltak
újak is. 
Két korosztályban versenyezhettek
a gyerekek, a 4-5-6., illetve a 7-8-
9. évfolyamosok mezőnyében.
Különböző interpretációkat hall-
hattunk, voltak kevésbé jók, de
voltak – többségben – nagyon jók
is. A zsűri egyik, már több éve
állandó tagja, Jakab Judit kiemelte,
hogy egyre többen vannak, akik
érezhetően értik, értelmezik a
verset. 
Bízunk abban, hogy egyre több
kiváló szavalatot fogunk hallani
ezen a szép hagyománnyal rendel-
kező versenyen.

Szél László
Szigethalmi Szent István Ált. Isk.

Szeretettel várunk minden nagy-
csoportos óvodást és szüleiket a
Szigethalmi Széchenyi István Álta-
lános Iskolába (Szigethalom,
Thököly u. 37.) a beiratkozást
megelőző programjainkra:

Iskolába hívogatók:
1. alkalom: 2018. március 6. (kedd)

17.00 óra

2. alkalom: 2018. március 13. (kedd)
17.00 óra

Programok: kézműves foglalkozá-
sok; mozgásos, táncos játékok;
játékos sportfoglalkozások

Kedves Szülők!
Szeretettel várjuk Önöket,
szülőket a 2018. március 13-án
tartandó nyílt tanítási órákra.
Az órákat Nyutali Marianna,
Bognár Orsolya és Dobránszky
Andrásné tanítónők tartják.
1. óra 8.00 - 8.45 Nyutali Marianna
2. óra 9.00 - 9.45 Bognár Orsolya
3. óra 10.00 - 10.45 Dobránszky
Andrásné
Szeretettel várjuk programjainkra
az érdeklődőket!

Igazgatóság

Iskolába hívogató

ASzigethalmi Szent István Általános Iskola a város egyik legré-
gebbi intézménye. Az iskolaválasztás előtt álló jövendőbeli tanu-

lóinkat a József Attila utcai épületben vezetjük be a betűk és
számok birodalmába. Fontosnak tartjuk az alapvető tantárgyak
készségszintű elsajátítását. Támogatjuk az egyéni képességek
kibontakoztatását, segítjük a tanulási nehézségekkel való megküz-
dés folyamatát.
A tanító nénik élményszerű tanulással, tevékenykedtetéssel, kreati-
vitást ösztönző feladatokkal erősítik az alapvető képességeket és
alapkészségeket.
Az alsó tagozaton a szakmai körökben elismert Meixner-féle olva-
sástanulási módszerrel oktatunk.
A felgyorsult, modern világban szükségessé vált az új módszerek és
technikák bevezetése, ahol minél több gyerek aktívan, együttmű-
ködve, közösen old meg feladatokat. A kooperatív tanulás egyre
több óránkon megjelenik. Ez az oktatási forma fejleszti személyisé-
güket: megértőbbé, segítőkészebbé, nyitottabbá válnak és könnyeb-
ben jutnak sikerélményhez. A tanulók képességeikben eltérőek, ezért
szükséges az egyénre szabott tanítás, a rendszeres differenciálás.
Iskolánkban több éves hagyománya van az emelt szintű ének-zene
oktatásnak. Ennek kiemelt célja az örömszerzés, a gazdag érzelmi
hatások kibontása, az intenzív zenei hallásfejlesztés.
Felmenő rendszerben lehetőséget biztosítunk a matematikában
tehetséges tanulóknak nívócsoportos foglalkozásokon tehetségük
kibontakoztatására.
A 2018-2019. tanévben az 1. és 2. évfolyamon a testnevelésóra kere-
tén belül, heti 2 órában karateoktatásban részesülnek diákjaink,
mellyel célunk a fiatalok agresszivitásának szabályozása, a tisztelet,
a megbecsülés, az udvariasság, az akaraterő, a teherbíróképesség,
a belső fegyelem kialakítása. A karate mint önvédelmi mozgásanyag
magas szintű képességfejlesztést és jellemformálást biztosít.
Negyedik évfolyamtól kezdődően csoportbontásban angol és német
nyelvet tanulhatnak diákjaink.
Tanulóinkat a tanítás után gazdag programok várják. A zenei osztá-
lyok tanulói énekkaron vehetnek részt. A tehetséggondozást és
képességfejlesztést drámaszakkör keretében is biztosítjuk. A jó
kézügyességűek kézműves foglalkozásokon és a Lego-klubban élhe-
tik ki kreativitásukat.
A felzárkóztatás, fejlesztő foglalkozás, TSMT torna szakképzett
fejlesztő pedagógusokkal történik.
A mozgás életünk szükséges lételeme. Tanulóinknak alkalmuk van
többféle sportfoglalkozás közül választani. A délutáni sportfoglalko-
zások – kosárlabda, asztalitenisz, szertorna, karate, foci, gyógytest-
nevelés – elégítik ki a tanulók igényeit.

Németh Leila
intézményvezető

Szigethalmi Szent István Általános Iskola
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Véradás a Vöröskereszt bázisiskolájában

ASzigethalmi Szent István Álta-
lános Iskola a Vöröskereszt

bázisiskolája. Célunk a Vöröskereszt
által képviselt értékek és tevékeny-
ségek terjesztése a diákok körében.
Rendszeresen szervezünk intézmé-
nyünkben véradásokat, hisz
nagyon fontos, hogy biztonságos
vérkészlet álljon rendelkezésre a
műtétekhez, a baleseti sérültek
ellátásához és a transzfúzióra
szoruló betegek kezeléséhez. 

Egyetlen véradással három bete-
gen segíthetünk: a levett vérből
plazmakészítmények, vörösvér-
sejt- és vérlemezke-koncentrátum
készül. A véradás a véradó egész-
ségét is szolgálja, hiszen a kötelező

tesztek elvégzése után nemcsak a
vércsoportját ismerheti meg, de a
szűrővizsgálat kiterjed a HIV, a
hepatitis B, a hepatitis C és a szifi-
lisz kimutatására is. 
Véradó lehet mindenki, aki:
- egészségesnek érzi magát
- rendelkezik a regisztrációhoz
szükséges igazolványokkal (szemé-
lyi igazolvány, lakcím-
kártya, tajkártya)
- elmúlt 18 éves, de még nincs 65
éves
- testsúlya meghaladja az 50 kilog-
rammot
A véradást orvosi vizsgálat előzi
meg, ahol a vizsgálóorvos dönti el,
hogy végül adhat-e vért a jelent-
kező.
Legközelebb 2018. március 27-én
(kedden) 13:30-18 óra között
szervezünk véradást 
a Szent István Általános Iskola
Szabadkai úti épületében.
Csatlakozzon ön is a véradók
táborához!

Szigethalmi Szent István 
Általános Iskola vezetősége

Barcs János
Köszöntöm a nőket

Kössünk színes kösöntyűt.

Ma lányokat is köszöntünk

ezen a szép nőnapon,

s megemelem a kalapom.

Integetek Marinak,

lássa, hogy leng e kalap.

Dicsekedjen Fanninak

miért is szép ez a nap,

s mondjon el mindent rólam.

Ne legyen benne szólam…

csak annyi, amennyi kell,

fössön meg új ecsettel.

Minden lányra ragyogjon,

Nap fésüljön a kontyon...

Repüljetek madarak:

szakítva új sugarat,

asszonyokra, lányokra,

legszebb földi lángokra.
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Új fogászati rendelő Szigethalmon
Cégünk, a Dr. Toldi Dental Bt. 21 éves múltra

tekint vissza a régió fogászati ellátásában.
Dunavarsány, Taksony és Délegyháza után új
rendelőnket 2018 januárjában Szigethalmon
nyitottuk meg, a Homok u. – Mű út sarkán lévő
épületben. Az épület felújítása során három
fogorvosi rendelőt alakítottunk ki, mindhármat
modern digitális röntgenekkel szereltük fel.
Fogászati rendelőnk látja el a szigethalmi 3.sz
fogászati körzet állami alapellátását, ezen túl
magán fogorvosi ellátást is nyújtunk:
-fogpótlások, esztétikai fogászat, gyermekfo-
gászat, fogszabályzás, fogfehérítés, esztétikus
tömések, implantátumok. 
Rendelőinkben évek óta előjegyzésre dolgo-
zunk, mivel a fogászati ellátások többsége

tervezhető és időigényes. Ezért néhány éve
létrehoztunk egy központi ügyfélszolgálatot és
páciensirányító rendszert, ahol egész nap várjuk
a hívásokat! Központi telefonszámunk:  06-
20-80-80-300. Államilag támogatott
rendeléseinkre hét fő, szerda, péntek 8.30-
13 óra, kedd, csü törtök 14 és 18 óra között
várjuk a körzetünkbe tartozókat.
Folyamatosan bővülő magánrendelése-
inkre, magán dentálhigiénés kezelésekre,
fogszabályzásra várjuk bejelentkezésüket
a 06-20-80-80-300 telefonszámon.
Honlapunk folyamatosan frissül, és facebook
oldalunkon is közzé tesszük az új információkat
www.sarokvilla.hu
A fogorvosi, dentálhigiénikusi és asszisztensi
csapatunkat folyamatosan bővítjük, hogy minél
szélesebb szakmai területen, és minél hosszabb
nyitva tartással tudjuk ellátni önöket.
Lehetőség van rendelőnkben ingyenes fogászati
konzultációra is (csak a panorámaröntgent kell
téríteni, ha a fogorvos úgy ítéli meg, hogy ez
szükséges). Nagyon sikeres programunk az
„Első találkozás a fogorvossal”, amit elsősorban
gyermekek részére találtunk ki, hogy eloszlas-
suk bennük a félelmet.
A rendelő épületében működik a Synlab Magán
Vérvételi Pont, egyelőre minden pénteken 7-11

óra között várjuk a vérvételre a jelentkezőket,
sorban állás nélkül. A leleteket emailen kapják
meg.
Végül néhány fényképpel szeretnénk bemutatni
új rendelőnket, és várjuk szeretettel az érdek-
lődőket és jövőbeni pácienseinket.
Központi telefonszámunk: 06-20-80-80-300,
www.sarokvilla.hu
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Szigethalmi Híradó
KULTúRA-MEGHÍVÓ-RAJZ

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: március 23.  Megjelenés: április eleje.

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

címmel az 

ALKOTÓK, MűVéSZEK éS MűVéSZETPÁRTOLÓK EGyESüLETE

az elmúlt évek nagy sikereire való tekintettel ismét 

VERSíRÓ VERSENyT 
hirdet szabadon választott témában kicsiknek és nagyoknak.

Pályázni a bevált gyakorlat szerint max. 3 alkotással, 
6 kategóriában lehet:

•  alsótagozatos iskolások
•  felsőtagozatos iskolások
•  közép- és szakiskolások
•  felnőttek I. 20-40 éves korig
•  felnőttek II. 40-60 éves korig
•  szebb korúak 60 év felett

Pályázhatnak mindazok, akiknek írásai sehol nem jelentek meg, 
és természetesen a tavalyi évben résztvevők is.

A pályaműveket Wordben az 
ammegy@gmail.com e-mail címre kérjük eljutatni.

A pályaművek beérkezési határideje: 2018. március 31.

Eredményhirdetés hagyományosan a Művészetre Hívás napján
2018. április 21-én

(a díjátadás helye egyeztetés alatt)

Bővebb információ a 06 20 80 60 409 telefonszámon

Szeretettel várunk minden érdeklődőt erre a csodálatos eseményre.
Szigethalmon hagyományt teremtettünk ennek a gyönyörű művé-
szetnek. Országos hírnevet szereztünk magunknak, és ezáltal Sziget-

halmot is ismertté tettük. Országhatáron túl, Erdélyben, Kárpátalján,
Ausztriában, Németországban, Hollandiában is ismertek vagyunk. Hívnak
bennünket országos kiállításokra, ahonnan elhozunk díjakat, melyekre
nagyon büszkék vagyunk. Öltögető táborba járunk Szarvasra, ahova az
ország minden tájáról érkeznek a kézimunka szerelmesei. A kör tagjai
között megtalálható minden korosztály, a 7 évestől a 80-évesig, és
gyönyörűen gobelineznek asszonyaink és lányaink. A legkisebb Hámori
Hajnalka, 7 éves, két éve aktív gobelinező: gyönyörűen gobelinezik, és
már külön díjat is nyert gyermek kategóriában.
Kilenc év távlatából nagyon boldog vagyok, hogy megalakítottam Sziget-
halmon a Rózsa Gobelin Kört.
Sok embert megtanítottam erre a gyönyörű, hagyományos művészetre,
mely napjainkban úgy is mondhatnám, hogy divatos. Lakásunk ékszere!
Szigethalom Önkormányzat képviselő-testületétől pályázaton elnyert
pénzösszegből asszonyainknak tavaszi virág gobelin csokrot vettünk, és
ezeket kivarrtuk. A hetedik tavasznyitó kiállításunkon ezzel szeretnénk
büszkélkedni, mely március 24-től április közepéig megtekinthető könyv-
tárunk nyitvatartási rendjében.
Kiállítóink: Bogya Rózsa, Ujváriné Weisz Annamária, Bobák Annamária,
Brodszki Zsuzsi, Boros Kata, Hámori Hajnalka, Fehérné Juli, Fésűs Erzsébet,
Kürti Anni, Simon Rozi, Rigó Teréz, Szabó Kata.
A kiállítást megnyitja Fáki László, Szigethalom polgármestere. Háziasz-
szony Luttenberger Katalin, a Hegedüs Géza Városi Könyvtár igazgatója.
Várunk szeretettel minden érdeklődőt és a kör tagjai!

06 20 344 5657  •  rozsagobelin@freemail.hu 
www.rozsagobelin.hupont.hu 

Bogya Rózsa
a Gobelin Kör alapítója és vezetője

Gobelin kiállítás a könyvtárban
Meghívó

Szeretettel meghívjuk 
Önt és kedves családját

2018. március 24-én szombat
10 órakor kezdődő

RÓZSA GOBELIN KÖR
HETEDIK 

Tavasznyitó gobelin kiállítás
megnyitójára!

Hegedűs Géza Városi 
Könyvtár Kiállító termében!
Szigethalom, József A. u. 59.

Kovács Zsuzsi: Lófej (toll, karton)
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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

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 Stefanik Zsolt, választókörzetünk baloldali országgyűlési képviselő-jelöltje
vagyok. 1979-ben születtem. Nős vagyok, két kislány édesapja.
1998-ban tettem sikeres érettségi vizsgát a békéscsabai Kemény Gábor
Műszaki Szakközépiskolában. Első diplomámat Debrecenben, a Kölcsey
Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán szereztem.
Ezt követően felvételt nyertem a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Karára, itt tettem 2007-ben sikeres államvizsgát számí-
tástechnika szakon. Főiskolai tanári diplomámat 2011-ben emeltem egye-
temi szintre az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola mesterképzé-
sének elvégzésével, ezzel megszerezve a harmadik diplomámat. 2017-ben

pedig sikeres pedagógus szakvizsgát tettem közoktatás-vezetői szakirányon.
Halásztelken 2004-ben kezdtem dolgozni a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola tanáraként.
2006-tól bekapcsolódtam a város közéletébe is, nagyos sok embert ismertem meg, rengeteg barátot
szereztem rövid idő alatt, sokan biztattak, hogy induljak el a képviselői választásokon, így lettem tagja
a 2010-ben megalakult képviselő-testületnek, 2014-től Halásztelek alpolgármesterévé választottak.
Városvezetési feladataim ellátása közben azt tapasztalom, hogy az évek múlásával a problémák száma
folyamatosan növekszik. 
Az európai gazdaság folyamatosan növekszik, Magyarországon mégis keveseknek hoz milliárdokat a
növekedés, miközben a Fidesz egyre nehezebb helyzetbe hozza az önkormányzatokat, a munkaválla-
lókat, a tanárokat, nyugdíjasokat, családokat és fiatalokat. 
Az Orbán-kormány folyamatosan csökkentette az állami forrásokat az oktatásban, a közlekedésben
és az egészségügyi ellátásban, annak ellenére, hogy a társadalombiztosítási alapban folyamatosan
többlet van.
Szigethalom lakóinak napi problémát jelent, hogy az elmúlt nyolc évben semmilyen közlekedési fejlesz-
tés nem történt, sőt még terveket sem készítettek a Hév-átkelő megoldására. Mindennap fél órát állok
Szigethalmon több száz autóstársammal együtt.
A kormány felszámolta a kistérségi társulásokat, így a városok találkozásánál rendezetlen állapotok
állandósultak, erre legjobb példa a Mű út melletti járda, amelyet csak Szigethalom fejleszt, miközben
a szigetszentmiklósi bucka lakói is ezt használják. Utoljára 2010 előtt érkezett minisztériumi támogatás
a fejlesztésére. A járda építésének költségeit nagyban növelik a járulékos költségek: a fél útpálya újra-
aszfaltozásának kötelezettsége a járda mellett, vízelvezetés, gyalogátkelők, amit egyik város sem tud
önállóan finanszírozni, ez állami feladat, mert az országos közút része!
Sarkalatos probléma a HÉV-átjáró környékének katasztrofális helyzete. Nagyon fontos lenne a Hunyadi
utcán lévő körforgalomba terelni a Gyári út forgalmát, ez már önmagában minőségi változást jelentene.
Meg kell oldani, hogy egy napi 12000 autót áteresztő közút ne egy szintben találkozzon a HÉV sínjeivel.
Jelenleg nem megoldott a gyalogos és kerékpáros átkelés sem. A kormányhivatal, bíróság, ügyészség
létesítése időszerű volt, de csak az épületre és szűk környezetére korlátozódott a fejlesztés, így tovább
növelték a forgalmi káoszt!
Parkolni legalább akkora kihívást jelent, mint közlekedni. A legkritikusabb pontok a HÉV-megálló, a
szakorvosi rendelők, valamint a Kormányhivatal környéke. Utóbbi előtt például a parkolók nagy részét
a dolgozók foglalják el. A szolgálati autók és dolgozók parkolására megoldást jelentene az ÁTI-Szigeten
belüli parkolás kialakítása.
Mai rohanó világunkban a legnagyobb kincs az idő, amelyet mindenki szívesebben töltene a szeretteivel,
mint a megállókban ácsorogva. Kis szervezéssel lehetne javítani a Volán-járatok és a HÉV menetrend-
jének összehangolását, de szükséges a korszerű autóbuszok beszerzése is.
Szigethalom anyagi helyzetében a legnagyobb problémát a gépjárműadó elvételében és az iparterület
hiányában látom. A belső úthálózatra több pénz kellene, de a Fidesz-kormány elveszi a településektől
a gépjárműadó nagy részét is.
A közlekedéshez hasonlóan kaotikusnak mondható Szigethalom és a környező települések egészség-
ügyének helyzete is, amely legalább annyi lakost érint, mint a közlekedésben felmerülő gondok. Az
agglomeráció lakosságszámának növekedésével nő a szakrendelő leterheltsége is, bővítése és kapa-
citásának növelése létszükséglet az emberhez méltó orvosi ellátás biztosítására. Csökkentenünk kell a
várólistákat, hogy egy vérvételre vagy egy ultrahangra ne kelljen hónapokat várni! 
A háziorvosi praxisokat is nyugdíjas orvosaink tartják életben, tennünk kell azért, hogy az orvosok ne
külföldön praktizáljanak, mert ha ez a tendencia folytatódik, akkor néhány éven belül lesznek olyan
kórházaink, szakrendelőink, amelyek a szakorvoshiány miatt nem fogják tudni ellátni a feladatukat! 
Az elmúlt években igyekeztem, hogy jó városvezető lehessek, képeztem magam és sokat dolgoztam
azért, hogy a választóim elégedettek legyenek a munkámmal. Országgyűlési képviselőként ugyanilyen
odaadóan, aktívan és elkötelezetten munkálkodnék, hogy a térségünk valamennyi településén egy
kicsit jobb legyen élni!
A változás kulcsa azonban az Önök kezében van, kérem, segítsenek a kampányban, hogy minél több
választóval személyesen is találkozhassak, és április 8-án támogassanak szavazatukkal!
Elérhetőségeim: Telefon: 06-20-575-5000, https://www.facebook.com/stefanikzsolt/, www.stefanikzsolt.hu

Politikai hirdetés

VÁLTOZÁS! Víz és csatorna ügyintézés 
DPMV Zrt. 2315 Szigethalom, Móra F. u. 1.
Tel.: 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

VÁLTOZÁS! Gyártelepi Rendelőintézet 
Tel.: 06/24-524-120; 06/24-524-165; 06/24-524-166


