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Testületi döntések
Nagy Viktor az új 
alpolgármester

Tisztelt szigethalmi polgárok! A mögöttünk álló
évek és évtizedek ezen időszakaiban már-már
rutinszerűen kívántunk egymásnak minden

jót az új esztendőre. Szép gesztus ez még akkor is,
ha az esetek túlnyomó részében megszokásból jön,
és igazából végig sem gondoljuk, hogy pontosan
mi az a kívánság, amiről azt gondoljuk, hogy bol-
doggá teheti a másik életét. Ha mégis konkrét kí-
vánságokat kellene megfogalmazni, akkor – emberi
mivoltunkból adódóan – legtöbbször többet, szeb-
bet vagy jobbat kívánnánk. 2020 azonban megta-
nított minket arra, hogy ahhoz, hogy egy év boldog
legyen – legtöbb esetben – bőven elegendő, ha az
új esztendő nem vesz el tőlünk semmit, és a dol-
gaink nem fordulnak rosszabbra. Sajnos a mögöt-
tünk álló évünket sokunk számára áthatotta a vesz-
teség, a félelem, a lemondás és a kilátástalanság
érzése. Nem meglepő ez, hiszen egy olyan globális
és komplex kihívással szembesültünk, amihez ha-
sonlót generációk óta nem tapasztaltunk.

A mögöttünk álló esztendőt értékelve a vég-
telenségig sorolhatnánk a negatívumokat egyéni,
nemzeti és globális viszonylatban egyaránt. Ugyan-
akkor nem feledkezhetünk meg azokról a pozitívu-
mokról sem, amiknek köszönhetően elmondhatjuk,

hogy már látható az alagút vége. Hálával és büsz-
keséggel nyugtázhatjuk, hogy a magyar emberek
összefogásának és áldozatkészségének köszönhe-
tően sikerült felvennünk a harcot a vírus szerteá-
gazó negatív hatásaival szemben.

Elmondhatjuk, hogy az egészségügy, az intéz-
mények és a közigazgatás a legintenzívebb idősza-
kokban is megőrizte működőképességét, ahogy a
gazdasági termelés túlnyomó része és a lakosság el-
látottsága is folyamatos volt. Természetesen voltak
szektorok és szereplők, amelyeket a járvány minősí-
tetten is térdre kényszerített. Ennek ellenére elmond-
hatjuk, hogy a munkáltatók és munkavállalók együtt-
működésének, valamint a különböző kormányzati
beavatkozásoknak köszönhetően a legtöbb magyar
vállalkozás és család bizakodással várhatja,  hogy a
közeljövőben megkezdődik a helyzet normalizálódá-
sa. Éppen ezért köszönet és hála jár mindazoknak,
akik az egészségügyben, a szociális ellátórendszer-
ben, a nevelési-oktatási intézményekben, a rendvé-
delmi szerveknél, személy- és teherszállításban, a
közigazgatásban, a kereskedelemben és a gazdaság
egyéb területein a szokásosnál is nagyobb bátorság-
ról és szolidaritásról tettek tanúbizonyságot.

folytatás a 2. oldalon

Aveszélyhelyzet miatt decemberben sem lehe-
tett bizottsági üléseket és testületi ülést tar-
tani. Minden határozatot és rendeletet a pol-

gármester aláírásával hirdettünk ki. Ennek ellenére a
képviselőkkel online megbeszélést és egyeztetést tar-
tottunk a meghozandó döntésekkel kapcsolatban. 

Elsőként a Nebuló Közétkeztetési Intézmény ve-
zetői pályázatáról születetett döntés. Minden intéz-
ményvezető esetében a megbízatás 5 év határozott
ideig tart. Ezért kellett kiírni a pályázatot. Négy pá-
lyamunka érkezett a megadott határidőre. Az egyik
pályázat nem felelt meg a kiírás feltételeinek, a
másik három pályázóé érvényes volt. A három ér-
vényesből a jelenlegi intézményvezető, dr. Petyi Be-
áta kapta meg ismételten további öt évre a meg-
bízatást.

Következőben a Pest Megyei Önkormányzat ja-
vaslatára döntöttünk arról, hogy az orvosi ügyeleti
ellátásra szerződést kötünk a Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Karának Fogászati és Szájsebé-
szeti Oktató Intézetével. A szolgáltatás részleteiről
az újság hasábjain külön adunk tájékoztatást.

Ezután döntöttünk a 2021. évi belsőellenőrzési
terv elfogadásáról. A tervet az önkormányzattal
szerződésben lévő belső ellenőr készítette elő. A
terv kiterjed a személyügyi iratok, házipénztárak,
közbeszerzések, adatvédelem, kintlévőségek behaj-
tásának ellenőrzésére.

Negyedik és ötödik napirendben a Hegedüs Gé-
za Városi Könyvtár és a Városi Szabadidőközpont
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
történt meg. 

A múltkori alapító okirat módosítása után most
ezekre került sor, az alkalmazottak munkatörvényköny-
ves státusba való sorolásuk miatt volt erre szükség.

folytatás a 2. oldalon

A vírus nem állította meg a fejlődést
Bóna Zoltán évértékelője 

Már 12 millió forint gyűlt össze
nyomravezetői díjnak a sziget-
szentmiklósi olajszennyezés tet-

tesének felderítésére. A kár mértéke mint -
egy félmilliárd forint, és több évtizedig is
eltarthat a környezet regenerálódása.

Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazga-
tóság szóvivője, Áder János Kék Bolygó című pod-
castjében elmondta, hogy 2020. december 12-én
lakossági bejelentés érkezett a Budapesti Vízügyi
Igazgatósághoz, miszerint nagyon sok olaj került a
szigetszentmiklósi Ráckevei-Soroksári Dunaágba, az
úszólápos területre. folytatás a 7. oldalon

Olajkatasztrófa Februári élő 

tájékoztató:
2021. február 25. 18 óra

https://www.facebook.com/hello.szigethalom



2 2021. 2. szám

Szigethalmi HíradóÖNKORMÁNyZAT

folytatás az 1. oldalról
Következő döntésben a környezetvédelmi

rendeletünket kellett hozzáigazítani magasabb
rendű jogszabályhoz. Az országgyűlés törvényben
tiltotta meg az avar és kerti hulladék égetését ja-
nuár elsejétől az egész ország területén. Így tö-
rölni kellett azt a rendelkezést, ami megengedte
az égetést október 1 és április 30 között időszak-
ban. A Kormány 549/2020. (XII. 2.) Korm. rende-
lete, viszont felfüggesztette a törvény hatályba lé-
pését, és újra az önkormányzatok kezében hagyta
a döntést. Sajnos ez hosszabb vitát váltott ki.
Ezért végül úgy döntöttünk, hogy amíg a veszély-
helyzet tart, a régi szabályok maradnak életben.
A veszélyhelyzet megszűnésével a kerti hulladék
égetése tilos lesz. 

Sajnos ez tovább növeli a problémákat, ami a
zöldhulladék szállításával kapcsolatos. Nehéz hely-
zetben vagyunk, de dolgozunk azon, hogy ez

megoldódjon. De még mindig a komposztálás a
környezetbarát megoldás.

Ezután Szigethalom Város Önkormányzatának
2020. évi költségvetésének II. számú előirányzatát
módosítottuk, ami az utólag kapott központi elő-
irányzatok és a saját döntéseink által meghozott
előirányzat módosításokat tartalmazta.

A következő napirendben a szolgálati férőhe-
lyek év végén lejáró szerződéseinek meghosszab-
bításáról döntöttünk.

Az utolsó anyag az új általános iskola és kör-
nyezete víziközmű létesítményeinek kivitelezéséről
szóló közbeszerzés megindítása volt. A munka egy
részét a DPMV ZRt. végzi el. Ezek a szennyvízzel
kapcsolatos munkák. Ez a jövendőbeli utcában a
szennyvízvezeték építésével és a közelben lévő át-
emelő bővítésével kapcsolatos. Ehhez az önkor-
mányzat hozzájárul kb. 11 millió forinttal, de az ér-
téke 38 millióra rúg. Az önkormányzat pedig a víz-

vezetéket építi meg a jövendőbeli utcában és a
Vass Albert utcai kutakhoz készül egy víztorony. En-
nek értéke kb. 140 millió forint. Ezt a fejlesztést hi-
telből fedezzük nagy részben.

Ezek után tájékoztatók következtek. Dr. Schuller
Gáborné alpolgármester asszony hirtelen elhunyta
miatt felkértem Nagy Viktor képviselőtársamat, a
pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottság elnökét
az alpolgármesteri teendők ellátására. A pénzügyi
és vagyongazdálkodási bizottság elnöki tisztségé-
nek betöltésére pedig Suhai-Réfi Tímea képviselő
asszonyt. A választásokig a humánpolitikai és nép-
jóléti bizottsági tagsága is megmarad. 

Miután a veszélyhelyzet ideje alatt nem lehet
választásokat tartani, a törvények értelmében áp-
rilis vége, illetve május eleje előtt nem töltődik be
az alpolgármester asszony halálával megüresedett
mandátum.

Fáki László  polgármester

Előkészületek az új általános iskola építéséhez
Decemberi testületi döntések Nagy Viktor a város alpolgármestere

folytatás az
1. oldalról

Kívánom, hogy a vészterhes időkben tanúsított
összetartozás és tisztelet élje túl a vírushelyzetet
és a várva várt "békeidőben" is segítse nemzetünk
boldogulását.

Fontos eredmény, hogy az államháztartás ren-
delkezett annyi tartalékkal, vezetőink pedig annyi
elkötelezettséggel, hogy a vírus példátlan gazdasá-
gi rombolása ellenére nemcsak nem történt vissza-
lépés a családvédelmi akcióterv tekintetében, ha-
nem sikerült azokat tovább bővíteni és egyéb se-
gítő intézkedéseket meghozni. E körben fontos
kiemelni a hiteltörlesztési moratórium bevezetését
és meghosszabbítását, amely rengeteg magyar csa-
ládot mentett meg az anyagi ellehetetlenüléstől.
Szintén örömre ad okot – többek között – a 13. ha-
vi nyugdíj fokozatos visszavezetése, az új lakások
áfájának jelentős csökkentése, a gyermeket nevelő
családok számára az illetékmentesség, valamint 3
millió forint összegű felújítási támogatás lehetővé
tétele is. 

Szintén komoly siker, hogy – az egyszeri 500
ezer forintos juttatás mellett – példátlan mértékű
előrelépés történt az egészségügyben dolgozók ja-
vadalmazása terén is, továbbá jelentős szigorítások
lépnek életbe a hálapénz visszaszorítása érdeké-
ben. E két lépésnek köszönhetően okkal bízhatunk
abban, hogy az előttünk álló időszakban az egyész-
ségügyben egy olyan versenyképes életpályamo-
dell indul, amely biztosítja a kellő létszámú és –
nemzetközi szinten is – kimagasló színvonalú szak-
emberekre épülő ellátást mindannyiunk számára.

Bár a koronavírus teljes mértékben áttemati-
zálta a helyi, regionális és globális politikát, a mig-
rációt és radikális liberalizmus térnyerését, valamint
a "renitens" nemzetállamok megregulázását kívá-
nó politikai és gazdasági erők – sokszor a valós
problémák kezelése helyett és azok ürügyén – to-
vább munkálkodtak a 2020-as évben is. Komoly
nemzeti siker, hogy Hazánk sikeresen ellenált a Ma-
gyarország ellen intézett támadásoknak és sikerült
érdekeinket úgy megvédeni, hogy nem kellett ér-
tékeinket feláldozni. Tettük ezt annak ellenére, hogy
az ellenzéki erők nemcsak ellendrukkerként, titkon
kívánták Hazánk bukását, hanem tevékenyen, nyílt
sisakkal harcoltak a Magyarországot zsarolni pró-
bálók oldalán. 

Tisztelt Szigethalmi Polgárok!
A nehézségek ellenére nem telt el úgy a 2020-

as év, hogy térségünket érintően ne történjenek po-
zitív előrelépések. Ezek közül kiemelendő az egyik
legáltalánosabb érdeklődéssel bíró M0-ás déli sza-
kaszát érintő felújítás befejezése, különös tekintet-
tel arra, hogy a kivitelezés során felléptek olyan
nem várt kihívások is, amelyek akár a felújítás je-
lentős elhúzódását is eredményezhették volna.
Szintén pozitív változást hozott az, hogy térségünk-
ben egy újonnan kialakított, harmadik fel- és lehajt-
tóág épült meg az M0-s északi oldalán javítja a
közlekedést. Okkal bízhatunk továbbá abban, hogy
a közeljövőben a déli oldalon megépülő csatlako-
zási pont további fejlődést eredményez. 

Szintén bizakodásra ad okot, hogy az elővárosi
közlekedési fejlesztés komplex tervének részeként
megkezdődött a gyártelepi HÉV átjáró rekonstruk-
ciójának tervezése. Ugyanezen program keretében
kerülnek új járművek is forgalomba, amelyek szin-

tén nagyban hozzájárulnak majd a térségi tömeg-
közlekedés színvonalának növekedéséhez. 

A 2020-as évre visszatekintve, Szigethalom is
el tud könyvelni eredményeket e nehéz időszakban
is. Magyarország Kormánya jóvoltából megépült a
Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Program
részeként az úgynevezett „street workout”, azaz
szabadtéren felállított testedző eszközökkel felsze-
relt park, és már zajlanak annak a szintén a Kor-
mány által megépítésre kerülő új, 16 tantermes is-
kolának és hozzá tartozó tornateremnek az előké-
szítő munkálatai, mely az 1953-ban épült Szent
István Általános Iskola József Attila utcai iskola épü-
letének kiváltása érdekében fog megvalósulni.

Tavaly is részesült állami pályázatból a város,
az önkormányzati feladatellátást segítő belügymi-
nisztériumi forrás a Kolozsvári utcai óvoda felújítá-
sához nyújt segítséget.

Tisztelt Polgárok!
A 2020-as esztendő kendőzetlenül és húsbavá-

góan világított rá arra, hogy semmit sem vehetünk
magától értetődőnek, legyen az egy munkahely,
egy félelem- és maszkmentes találkozás, egy étter-
mi vacsora, egy kirándulás, szerettünk ölelése vagy
éppen egy családi vagy közösségi rendezvény.
Mindannyiuknak kívánom, hogy a mögöttünk álló
veszteségek és nehézségek éppúgy, mint a sikere-
ink adjanak erőt az előttünk álló kihívásokhoz, to-
vábbá ahhoz, hogy a járványhelyzet elmúlásával
jobban tudjuk értékelni mindazt a jót, amit a jár-
vány egy időre elvett tőlünk és amiben korlátozva
voltunk. Ennek reményében kívánok mindannyik-
nak reménnyel és hálával teli boldog új évet.

Bóna Zoltán 
országgyűlési képviselő

A vírus nem állította meg a fejlődést
Bóna Zoltán évértékelője
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Változások a gépjárműadózásban

Tisztelt lakosság! Az egyes adótörvények
módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. tör-
vény több pontban is érintette a gépjár-

mű-adóztatás kérdését. Ezek alapján az adó-
hatósági feladatokat a belföldi gépjármű-
vek utáni gépjárműadó tárgykörben 2021.
január 1-jétől már a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) látja el.

2021. január 1-jét megelőző időszakra
eső gépjárműadó ügyekben továbbra is
Szigethalom Város Önkormányzati Adóha-
tósága az illetékes. A befolyó teljes gépjár-
műadó bevétel a központi költségvetést (nem
a helyi városi költségvetést) illeti meg. 

A 2020. december 31-ig fennálló gépjármű-

adó tartozásokat az önkormányzati adóhatóság
számlájára kell megfizetni.

Szigethalom Város Önkormányzat gép-
járműadó beszedési számla száma:
11784009-15730947-08970000

Általánosságban a gépjármű tulajdonosok-
nak és üzembentartóknak továbbra sem kell
majd a változásokról adatbejelentést tenni az ál-
lami adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyil-
vántartási szerv a járműnyilvántartásából a janu-
ár 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20.
napjáig közli majd a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tallal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január
15-ig adatot szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vám-

hivatal számára a 2020. december 31-én nyil-
vántartott adómentes gépjármű forgalmi rend-
számáról és a gépjármű üzembentartójának, tu-
lajdonosának azonosító adatairól, valamint a
mentesség jogcíméről, így ezekről az adózók-
nak külön bejelentést nem kell tenniük. 

Az adóelőírásokat tartalmazó határo-
zatokat 2021. évtől a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal postázza az érintetteknek. A
változásokkal kapcsolatos információk,
majd www.nav.gov.hu weboldalon megte-
kinthetők.

Szigethalom Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Adóiroda

Változások a helyi iparűzési adóban!

Tisztelt Lakosság! Az adóalanyok 2021.
január 1-jétől nem az önkormányzati,
hanem kizárólag az állami adóhatósá-

gon keresztül kötelesek benyújtani helyi
iparűzési adóbevallásukat. 

Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adó-
bevallási kötelezettségét – ideértve az adóbeval-
lás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyes-
bítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötele-
zettségét kizárólag az állami adóhatósághoz
elektronikus úton, az állami adóhatóság által
rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az
állami adóhatóság határkörébe tartozó adókról
szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendel-
kezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti.

A NAV által rendszeresített helyi iparűzési adó
nyomtatványok az alábbi linken érhetőek el: https://
nav.gov.hu/search/keywordsearch?query=HIPA

A helyi iparűzési adóból származó be-
vétel teljes egészében önkormányzati be-
vétel. A helyi iparűzési adót a Szigethalom
Város Önkormányzat iparűzési adóbesze-
dési számla 11784009-15730947-03540000
javára kell megfizetni.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő ma-
gánszemély iparűzési adóalany az iparűzési
adóbevallási nyomtatványt papíralapon is be-
nyújthatja.

Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékeny-
ség utáni adókötelezettség 2021. január 1.
napjától megszűnik. Továbbra is fennmarad
ugyanakkor a helyi adókról szóló 1990. évi C. tör-
vény szerinti rendelkezés, amely szerint azon vál-
lalkozásnak, amely valamely településen adóéven
belül 180 napon meghaladóan végez építőipari
tevékenységet, az adott településen állandó jel-
legű iparűzési adókötelezettséget eredményező
telephelye jön létre. A 180 nap számításakor, a ha-
tályos szabályokkal azonosan az ideiglenes ipa-
rűzési tevékenységhez kapcsolódó a folyamato-

san és megszakításokkal végzett tevékenysége-
ket egyaránt figyelembe kell venni, mégpedig az
adott szerződés szerinti teljesítés megkezdésétől
a teljesítés megrendelő általi elfogadásáig terjedő
időszak valamennyi naptári napját számba véve.

A Kormány a koronavírus-világjárvány
nemzetgazdaságot érintő hatásának eny-
hítése érdekében szükséges egyes intézkedé-
sekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
alapján a következőket rendelte el:

· A 2021. évben végződő adóévben azon, a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továb-
biakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiak-
ban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támo-
gatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a to-
vábbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis és
középvállalkozássá minősítés feltételeinek,
hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott nettó árbevétel
vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb
4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és
középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mér-
téke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adó-
évben alkalmazandó önkormányzati rendeletben
megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

· A feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és
középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a
2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban
esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. év-
ben az önkormányzati adórendelet szerinti adó-
mértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát
kell az egyes esedékességi időpontokban meg-
fizetni. A meg nem fizetendő előleg-részlet ösz-
szegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési
adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból,
határozathozatal nélkül csökkenti.

· A mikro-, kis- és középvállalkozás minő-
ségnek való megfelelés megállapítása az aláb-
biak szerint történik: 

- a beszámoló-készítésre kötelezett vállal-
kozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján
rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény szerint készített és elfoga-
dott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányá-
ban, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és lét-
számadatok alapján;

- a beszámoló-készítésre nem kötelezett
vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbe-
vétel- és létszámadatai szerint, a 2021. évben
tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a be-
csült árbevétel- és létszámadatok alapján.

· A feltételeknek megfelelő adóalany ese-
tében, akkor alkalmazható a 2021. évi adóelő-
leg 50 százalékban történő megfizetése, ha a
vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, te-
lephelye szerinti önkormányzati adóhatóság
számára (a hivatkozott Korm. rendelet 1. § (4)
bekezdése szerint) nyilatkozatot tesz, továbbá
– ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja
szerint nem tette meg – bejelenti telephelyé-
nek címét.

· A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és
vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az
állami adó- és vámhatóság által rendszeresített
elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

· Az állami adó- és vámhatóság a nyilatko-
zatot elektronikus úton megküldi a nyilatkoza-
tot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó-
és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye sze-
rinti önkormányzati adóhatóság számára.

· A tevékenységét 2021. január 1-jét köve-
tően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet vá-
lasztó mikro-, kis- és középvállalkozásnak a
kedvezményes adómértéket a 2021. évben kez-
dődő adóévében kell alkalmaznia.

Szigethalom Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Adóiroda



4 2021. 2. szám

Szigethalmi HíradóÖNKORMÁNyZAT

– Budapestről költöztél
„falura”, ahogy régen

viccesen emlegetted, (Szigethalom költözésed
után, 2004-ben kapta meg a városi címet), itt
viszonylag hamar bekerültél a közéletbe. Ho-
gyan történt ez?

– Miután álmaink otthonát itt, a Duna-par-
ton megtaláltuk, barkácsboltot nyitottam a Sza-
badkai úton, amit tíz évig üzemeltettem. Ez idő
alatt rengeteg embert, s ügyes-bajos dolgaikat
ismertem meg, s szereztem tapasztalatokat a
város életéről, miközben engem is egyre többen
ismertek meg és fogadtak el szigethalmi polgár-
ként. Nem sokkal ideköltözésünk után már be is
kapcsolódtam a helyi közéletbe a Szigethalmi
Vállalkozók Szervezete tagjaként, ahol vezető-
ségi tag is voltam. A 2014-es választások idején
határoztam el, hogy megmérettetem magam.
Mivel nem kötődtem semmilyen politikai párt-
hoz, csupán a város érdekelt, egyeztetések után
egyértelművé vált, hogy az Összefogás Sziget-
halomért Egyesület színeiben indultam. Közben,
sajnos, engem is utolért a végzet, a gyerekek
megnőttek, házasságom elhidegült és válással
végződött. Pár év múlva a boltot is bezártam, és
új kihívásokat keresve, pénzügyi és biztosítási te-
rületen kezdtem dolgozni, egészen 2018 szep-
temberében történt súlyos motorbalesetemig. 

– Most már második ciklusodat töltöd a
testületben. Milyen városfejlesztési célokat tar-
tasz kiemelten fontosnak? 

– Mindenekelőtt a gazdaság fejlesztése, hi-
szen városunk nem bővelkedik ipari üzemekben,
nincsenek a területünkön nagyobb vállalkozások.
Mondhatnám, beszorultunk a minket körülvevő
települések közé, amelyek földrajzi adottságuk-
nál fogva tudták magukhoz vonzani a betelepülő
cégeket. Akár magunk, mint önkormányzat, akár

külső beruházókkal karöltve fontos kialakítanunk
ipari, vállalkozói zónát, ahol megfelelő körülmé-
nyeket tudunk biztosítani a vállalkozások részére.
Másik fontos pont a közlekedés kaotikus helyze-
te, ami nemcsak minket érint, hanem minden
Csepel-szigeti települést. Rengeteg a megoldan-
dó feladat, így a Mű út és a HÉV gyártelepi, szint-
beli kereszteződése, melynek megoldására ígé-
retet már kaptunk a kormányzattól. A motorizá-
ció rohamos fejlődése okán pedig egyre nagyobb
probléma a parkolás, mivel háztartásonként jel-
lemző a több autó. Sokan hagyják az utcán jár-
műveiket, s keskeny útjainkon egyre nehezebb a
kétirányú forgalom fenntartása.

– Alpolgármesterként nagy kihívások előtt
állsz, hogyan kezdesz ehhez a munkához?

– A legfontosabb kulcsszó a tanulás. Képvi-
selőként kevésbé folytunk bele a napi, operatív
ügyekbe. Meg kell ismernem a hivatal belső mű-
ködését és az ott dolgozókat. Sokukkal már ta-
lálkoztam a bizottsági és testületi üléseken, de
nem mindenkivel. Ha tömören akarnám kifejezni,
be kell illeszkednem egy jól működő gépezetbe.

– Milyen újításokat tervezel esetleg beve-
zetni, illetve a dr. Schuller Gáborné (Erzsike)
munkája során kialakított hagyományokból me-
lyeket szeretnéd folytatni? 

– Erzsike magasra tette a mércét, váratlan
távozása mindnyájunkat felkészületlenül ért, hi-
szen még sok évet terveztünk együtt. Én is hi-
szem és vallom, hogy a civil társadalom a legfőbb
alappillérünk, ezért fontos a civil szervezetekkel
való szoros kapcsolattartás, működésük elősegí-
tése és véleményük kikérése a város ügyeiben.
Igyekszem továbbvinni azt a vonalat, amit elő-
döm elkezdett és megfelelni a feladat súlyának.
Mint előzőekben említettem, rengeteg a tanulni
való, miközben a körülöttünk lévő világ folyama-

tosan változik, és amint látszik, sajnos nem az
önkormányzatoknak kedvez.

– A Szigethalmi Híradóban nem csak kép-
viselőként, hanem lírikusként is feltűntél már,
hiszen több versed, dalszöveged jelent meg. Mit
tudsz ebből a beállítottságból hasznosítani al-
polgármesterként?

– Számomra mindig is fontos volt a kultúra
és annak terjesztése. Fontosnak tartom, hogy az
utóbbi években amúgy is megnövekedett lakos-
ság ne csak alvó városként tekintsen Szigetha-
lomra, hanem minél többen sajátjuknak érezzék.
Ehhez nem elég a vállalkozásfejlesztés, nem ele-
gendőek az utak és járdák, az infrastruktúra, ha-
nem érzelmi kötődés kell. Olyan szellemi muní-
ció, amit a közösségi programok tudnak csak
biztosítani, amelyek bekapcsolják az embereket
a város vérkeringésébe. Természetesen a jelen-
legi pandémiás helyzet nem ennek kedvez, de
egyszer, remélem mihamarabb, fellélegezhetünk.

– Sokkal nagyobb felelősség hárul most rád,
megváltozik az eddigi megszokott életed. Hogyan
éled ezt az új helyzetet meg? És mit szól a csalá-
dod?

– Nagy kihívások előtt állunk. Jelentős
pénzösszegek estek ki költségvetésünkből a
gépjárműadó teljes elvonása és az iparűzési
adó felére csökkentése okán, bár utóbbinak
kompenzációja megoldottnak tűnik. Ugyanak-
kor a feladatok adottak, a várost üzemeltetni
kell, a halaszthatatlan beruházásokat végre kell
hajtanunk. Ez komoly fejtörést okoz nekem is és
mindenkinek, aki a városért munkálkodik. Fo-
kozza a feszültséget a kialakult járványhelyzet
is, szűkültek a kapcsolattartási lehetőségek a
családban, munkában. Szerencsére a párom
mindenben támogat, és nem veszi rossznéven,
ha esetleg kevesebb figyelmem jut a részére,
mint régebben.

– És amit szeretnél elmondani, de én nem
tettem fel kérdésként?

– A 7. kérdésre József Attila Hetedik című
versének egy sora jut eszembe: „A hetedik te
magad légy!”

Vásárhelyi Nagy Mária

A hetedik te magad légy!
Gazdaságfejlesztés és közösségépítés a legfontosabb célja az új alpolgármesternek

Nagy Viktor tizennyolc éve költözött Budapestről Sziget-
halomra. Döntésében szigetszentmiklósi munkája, s a ker-
tes ház utáni vágy játszotta a főszerepet. Vállalkozóként

hamar jelentős ismertségre tett szert, képviselőként 2014-óta
tevékenykedik a közért. 2019-es újraválasztását követően immár
alpolgármesterként munkálkodik a településért.

Szigethalmi Híradó ingyenes önkormányzati havilap
Felelôs szerkesztô: Vásárhelyi Nagy Mária

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 22. Megjelenés: 2021. március eleje.

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

Köszönetnyilvánítás
Ezerszer kellene leírnom ezt a szót: köszönöm.
Köszönöm, hogy mellém álltatok és segítséget
nyújtottatok. Fájdalmamat enyhíteni igyekezte-
tek, lelkileg támogattatok.

Tisztelettel gondolok rátok: 
Bucsi Ani
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Dr. Csípán Zoltán  gpdoctor@freemail.hu
Dr. Kővári Éva recept.kovari@gmail.com
Dr. Waldhausel Ágnes drwaldhausel@gmail.com
Dr. Ammo Ahmad drammoinfo@gmail.com
Dr. Molnár Julianna molnarjuliannadr@gmail.com
Dr. Kővári Gábor  receptgyerekrendelo@gmail.com
Dr. Lakner Dezső receptgyerekrendelo@gmail.com

Fogadóórák
• Fáki László polgármester 2021. február 15. (hétfő) 14:00-18:00 óra között,

előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134
mellék, vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet. Helyszíne: Polgármesteri Hivatal

• Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 2. választókerület
képviselője. Telefon: 06/70-334-8916. 
E-mail:  fabula.janosne@ szigethalom.hu

• Novákné Kiss Viktória (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 3.
választókerü let képviselője. Telefon: 06/20-344-7772. 
E-mail: novakne.kissviktoria@gmail.com

• Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 4. választókerület
képviselője. Telefon: +36/30-688-1384. E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu

• Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 5. választókerü-
let képviselője. Telefon: +36/20-992-0114. E-mail: sztrapko@gmail.com

• Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 6. választókerü-
let képviselője. Telefon: +36/70-984-8827. 
E-mail: suhai.refi.timea@szigethalom.hu

• Csurcsiáné Török Ilona (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 7. válasz-
tókerület képviselője. E-mail: torok.ica001@gmail.com

• Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 8. választókerület
képviselője. Telefon: 06/30-934-0480

• Tóth József (Fidesz-KDNP). Telefon: 06/20-947-5366. 
E-mail: tothjozsef58@gmail.com

• Adorjánné Csapó Gyöngyi (Fidesz-KDNP). Telefon: 06/70-331-9904. 
E-mail: csapogyongyi@freemail.hu

• Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP). Telefon: 06/30-952-3346. 
E-mail: molnars@pr.hu

Fogászati ügyelet 
szigethalmiaknak
Tisztelt lakosok! Tájékoztatjuk önöket, hogy 2021. február 1-jétől a Sem-
melweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézete fogászati
ügyeleti ellátást biztosít a szigethalmi lakosok számára.
Az ügyeleti ellátás a 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. szám alatt
történik.

Az ügyelet készenléti ideje:

Hétfőtől péntekig: 20:00-07:00
szombat: 08:00-13:00

14:00-19:00
20:00-24:00

vasárnap: 24:00-07:00
08:00-13:00
14:00-19:00
20:00-24:00

hétfő: 24:00-07:00

Az ünnepnap a vasárnapi készenléti idővel megegyező időintervallum-
ban történik.
A lakosok tájékoztatást kérhetnek az ambulancia számán: 06 1 317
6600/60719, valamint további tájékoztatást kaphatnak a https://sem-
melweis.hu/fszoi/jarobetegszakrendelesek-ambulanciak/a-bejelentke-
zes-menete/ honlapon.

Segítség a betegnek, segítség
a háziorvosnak
Bizonyára mindenki tapasztalta már
valamilyen formában, hogy milyen
nagy problémát okoz ezekben a ne-
héz hónapokban az orvos-beteg
kapcsolattartás. Erről senki nem te-
het, hiszen ez a kilenc hónapja meg-
változott körülmények hozadéka.

Sokan telefonon próbálják el-
érni néha órákon át a rendelőt, a
háziorvost.  Rendelési időn kívül a
háziorvosok beteget látogatnak,
vagy rendelési időben éppen vizs-
gálnak. Emiatt nem veszik fel a te-
lefont. Többször előfordult, hogy si-
kertelen kapcsolatteremtés esetén,
a közösségi oldalakon keresik a
megoldást. (Gyanítom ott is ugyan-
ilyen eredménnyel.)

A megoldáshoz szeretnénk se-
gítséget nyújtani azzal, hogy közzé-

tesszük a háziorvosok e-mail elér-
hetőségeit.

Kérünk mindenkit, hogy
használják ki ezt a lehetőséget.
Egyszerűbb a receptfelírás, az idő-
pont kérés, és felesleges bosszúság-
tól kímélhetjük meg magunkat.
Szükség vagy kifejezett kérés esetén
az orvosok és asszisztensek minden-
kit visszahívnak a további egyezte-
tések érdekében. 

Az elektronikus levélre minden
esetben érkezik a visszajelzés: idő-
pont besorolás, a recept már felke-
rült a rendszerbe és kiváltható, stb.

Bízunk benne, hogy a jövőben
többen élnek ezzel a lehetőséggel,
megkönnyítve mind az orvosok,
mind a maguk életét.
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2019 decemberében még csak a híradások-
ból hallottuk, hogy Wuhanban egy új, tü-
dőgyulladást okozó vírus okoz járvány-

helyzetet. A 2020-as decemberünk már ennek,
a mára COVID-19 néven ismert járványnak a
börtönében telt. 

A COVID-19 a régóta ismert koronavírusok
egyik új mutációja. Veszélye két tényezőben rej-
lik: az egyik, hogy viszonylag hosszú ideig tü-
netmentesen fertőznek az érintettek, a másik
pedig, hogy az arra fogékonyakban nagyon ne-
hezen kezelhető, egész tüdőre kiterjedő, súlyos
légzési elégtelenséget okozó tüdőgyulladást
vált ki. Mára már tudjuk azt is, hogy sajnos
egész szervezetet érintő, késői szövődmények-
kel is számolnunk kell, akár egészen enyhe tü-
netekkel átvészelt betegség esetén is. 

A magyar egészségügyi rendszer egyértel-
műen nem volt felkészülve arra a hatalmas ter-
helésre, amit egy ilyen járvány jelent. Emiatt ta-
vasszal, az első hullám idején a kormány a teljes
lezárás mellett döntött, így visszatekintve azt
mondhatjuk, hazánkban igazából az első hullám
„érdeklődés hiányában elmaradt”. Nem így lát-
ták ezt a kórházakban, ott ugyanis még ez a vi-
szonylag kevés beteg is nagy nyomást okozott.
Tavasszal a betegség elsősorban az időseket tá-
madta, idősotthonokban, kórházakban terjedt.
A mi körzetünkben tavasszal egyetlen területen
igazolt COVID-os beteg sem volt (ehhez hozzá-
járul, hogy akkor még a tesztelés sem tartott
ott, ahol most, arra tippelnék, hogy valójában
10 alatt volt az esetszámunk). 

Nyáron a vírus (ahogy a légúti vírusok álta-
lában) jelenléte csökkent, emiatt egy kis időre
visszakaphattuk a korábbi szabadságunkat. 

Ősszel azonban, a tavaszi intézkedések hiá-
nyában már teljes erővel tombolt a járvány. Ta-
vaszhoz képest változás volt, hogy már egyre
több fiatal is megbetegedett, került kórházba,
sőt, már az elhunytak között is vannak huszon-
évesek. A korlátozó intézkedéseket a gazdaság
megóvásának és a lakosság véleményének figye-
lembevételével kissé késve vezették be, így no-
vemberben rengetegen betegedtek meg, és ke-
rültek kórházba. Emiatt az egész egészségügyi
rendszer átalakításra szorult, kórházakat jelöltek
ki a COVID-os betegek ellátására, személyzetet
vezényeltek A-ból B-be, a jelentős humán erőfor-
rás-hiány csökkentése céljából. Ennek ellenére je-
lentős korlátozások váltak ismét szükségessé.
Szerencsére ezeknek az intézkedéseknek mos-
tanra látható eredményük van, jelentősen csök-
ken az aktív betegek, a kórházban fekvők, illetve
a lélegeztetőgépre szorulók száma is. 

Ezeknek az eredményeknek azonban ko-
moly áruk volt. A korlátozások közül, csak a la-

kosság számára legfájóbbakat említve: kötelező
maszkviselés, kijárási tilalom, gyülekezési tila-
lom, iskolabezárások, éttermek-szórakozóhe-
lyek-kávézók bezárása, sportrendezvények el-
maradása, avagy zárt kapussá tétele, amatőr
sportolók edzéseinek beszüntetése, konditer-
mek, uszodák bezárása, szállodák korlátozása,
mozik és színházak bezárása, külföldi utazá-
sok/nyaralások rendkívül szigorú szabályokhoz
kötése, esküvők, temetések, egyéb családi ese-
mények létszámkorlátozása. 

Ezek mellett még a kis létszámú családi ösz-
szejövetelek sem lehetnek felhőtlenek, hiszen
felelősségteljesen mindenki azon aggódik, hogy
nehogy idős, esetleg beteg szüleit, nagyszüleit
megfertőzze. 

Teljesen nyilvánvaló, hogy ezek az intézke-
dések hosszú távon nem fenntarthatóak, már
így is nagyon komoly ellenállást váltalan ki a la-
kosságból. Ami teljesen érthető is, hiszen min-
denki szeretné a korábbi, megszokott életét
visszakapni. 

Ehhez most végre megérkezett az eszköz,
ami pedig a védőoltás. Globálisan egyetértés
van abban, hogy a világjárvány csak és kizáró-
lag a védőoltással számolható fel. Ehhez vi-
szont a lakosság együttműködésére van szük-
ség. Minden egyes beadott oltás számít, egy-
felől aki kapja, biztonságban lesz, másfelől
hozzájárul a nyájimmunitás kialakításához, ami
meg tudja védeni azokat, akik valami okból ki-
folyólag nem kaphatják meg az oltást, vagy
megkapják ugyan, de nem alakul ki védettsé-
gük valamilyen immunrendszer-defektus miatt. 

Jelenleg nagy a bizonytalanság akörül, hogy
a lakosság oltása milyen módon és melyik vak-
cinával fog történni. A jelenlegi legvalószínűbb
forgatókönyv, hogy a védőoltások beadása a há-
ziorvosok feladata lesz, de ennek pontos mód-
járól még nem tudunk semmit. Regisztrálni sem
a háziorvosoknál, hanem a vakcinainfo.gov.hu
oldalon, vagy a kiküldött levélre válaszolva kell.
Aki eddig még nem regisztrált, de szeretné a vé-
dőoltás felvételével támogatni a COVID-19 elleni
küzdelmet, az kérem, tegye meg.

Azt sem tudjuk most még, hogy melyik vak-
cinával fogunk oltani. Jelenleg az egészségügyi
dolgozók és a nagyobb idősotthonok dolgozó-
inak és lakóinak oltása kétféle vakcinával, a Pfi-
zer és a Moderna cég által gyártott, ún. mRNS
vakcinával történik. Ezeknek a vakcináknak az
a működési elve, hogy a COVID-19 tüskefehér-
jéjének „kódját” juttatják be a szervezetbe. Ezek
után a mi saját sejtjeink kezdik el termelni ezt a
fehérjét, ami megbetegedést nem, immunvá-
laszt viszont kivált, így kialakul a védettség. Ez
a „kód” a bevitel után rövid időn belül lebomlik,
nem épül be a DNS-ünkbe, csupán tervrajzot ad
a fehérjegyártáshoz. 

Sajnos azonban úgy néz ki, a vakcinák nem
érkeznek olyan ütemben, ahogy azt szeretnénk.
Emiatt a kormány úgy döntött, hogy az EU-s be-
szerzés helyett önállósodjunk. Ezen az úton (je-
len állás szerint) Kínából, a Sinopharm nevű cég-
től tudnánk rövid időn belül nagy mennyiségű
oltóanyaghoz jutni. Jelenleg ezt az oltóanyagot
a keleti világrész számos pontján használják, Kí-
nában, az Egyesült Arab Emirátusokban, de
még a Seychelles-szigeteken is ezzel a vakciná-
val oltanak. Ez a vakcina egy jól ismert techno-
lógiával készült (szemben a forradalmian új Pfi-
zer és Moderna vakcinával), inaktivált, fertőzés
kiváltására képtelen koronavírust juttat be a
szervezetbe. Ilyen elven működnek például a
kullancs-encephalitis elleni vakcinák, a Hepatitis
A elleni vakcina, az influenza elleni védőoltás.
A módszer tehát ismert és bevált. 

Az orosz Sputnyik V vakcina rekombináns
techológiával készült. Ez azt jelenti, hogy a ko-
ronavírus tüskefehérjéjének kódját „átteszik”
egy másik, emberi megbetegedést nem okozó
vírusra, és így juttatják be a szervezetbe. Orosz-
országban már december 5-én elkezdték az ol-
tások beadását, jelenleg az egész lakosság át-
oltása a cél. Tárgyalások folynak ennek a vakci-
nának a beszerzéséről is. 

Ezeken kívül számos cégnek van célegye-
nesben lévő vakcinája, amelyek a későbbieknek
eljuthatnak hozzánk. Jelen pillanatban azonban
a fent részletezett vakcinák a legesélyesebbek
arra, hogy széles körben alkalmazásra kerülje-
nek. 

Reményeink szerint minél hamarabb elindul-
hat a lakosság minél szélesebb körű oltása, ez-
zel elérve azt, hogy a korlátozások mielőbb, biz-
tonsággal feloldásra kerüljenek. Aki beoltatja
magát, nem csak a saját védelméről gondosko-
dik, hanem aktívan részt vesz abban a folyamat-
ban, aminek végső eredménye reményeink sze-
rint azt lesz, hogy 2021 karácsonyán már bepó-
tolhassuk mindazt, ami 2020-ban kimaradt. 

dr. Kővári Éva

Amit érdemes tudni a COVID fertőzésről
avagy miért szükséges a védőoltás
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(folytatás az 1. oldalról)
Még aznap a hatóság a legmagasabb, har-

madfokú vízkár elhárítási készültséget rendel-
te el. Rögtön megindult az intézkedés buda-
pesti, szolnoki és győri vízügyesekkel. A gyors
reagálásnak köszönhetően a szakemberek
megakadályozták, hogy a szennyeződés be-
jusson az élő vízbe. Az úszólápos, közel 2000
négyzetméternyi területet azonnal körbe ke-
rítették úgynevezett merülő fallakkal. A Natu-
ra 2000-es védett szigetecske úszólápja meg-
fogta az olajat, és nem engedte, hogy szaba-
don a Kis-Duna vízébe ömöljön.

Először olajszívó szivattyúkkal, olajfelszívó
paplanokkal, majd nagy munkagépekkel szed-
ték ki a szennyeződött talajt, és három nap

alatt 15 000 liter olajat távolítottak el, de a te-
rület annyira károsodott, hogy akkor szinte
úgy tűnt, mintha semmilyen intézkedés nem
töretént volna.

2020. december 30-án újra olaj kezdett el
szivárogni a kivezető nyílásból, amelynek a
mennyisége kb. 150 liter volt. Ekkor újra lezár-
ták a területet, és a hatóság elkezdte vissza-
felé feltárni a csatornarendszert, hogy megál-
lapítsák, a szennyeződés eredetét. Körülbelül
8 km-es távolságban is találtak még a rend-
szerben olajszármazékot. Megállapították,
hogy nagy valószínűséggel a december 30-a
előtti esőzések miatt a vízszint megemelke-
dett, és a hálózatban maradt szennyeződés
újra megindult az úszóláp felé. 2021. januárjá-

ban elkezdődött a szigetszentmiklósi csator-
nahálózat átmosása, átöblítése, tisztítása.

Az úszólápok kialakulásának az ideje kb.
20-40 év. Szigetszentmiklósnál 2,5 km hosszú
úszólápból 60 méternyi teljesen megsemmi-
sült. A helyzet nagyon veszélyes volt, hiszen 1
liter olaj 1 millió liter víz elszennyezésére ké-
pes. Erre a területre több mint 6 köbméter
szennyeződés (zömében fáradt- és motorola-
jat) került, és a szakemberek 500 000 kg
szennyezett növényzetet és olajos vizet szál-
lítottak el. A kár mértéke körülbelül 500 millió
forint és több 10 év, amíg visszaáll a terület
és az élővilág az eredeti állapotra.

Jelenleg kétnaponta 10 helyről vesznek
vízmintát, amellyel a vízminőséget ellenőrzik,
hogy kiderüljön, a talajból esetlegesen szivá-
rog-e még olaj. A helyreállítást 2021. késő ta-
vaszig be kell fejezni, hogy a Duna-ágba vizet
lehessen engedni.

A rendőrség nagy erőkkel nyomoz termé-
szetkárosítás bűncselekménye miatt, ami az
elmúlt 50 év legnagyobb környezetvédelmi
szennyezése. 

A társadalmi felháborodás hatalmas, és
jelenleg már 12 millió forint a nyomravezetői
díj, amelyet zömében magánszemélyek aján-
lottak fel a tettesek felderítése érdekében. 

Folyóink tisztaságának megőrzése nagyon
fontos az ivóvíz tisztaságának, az öntözés és
a biodiverzitás – a biológiai sokszínűség meg-
őrzésének szempontjából. A folyók szennye-
zésének 50%-a ipari, 25%-a mezőgazdasági
eredetű. 

Domonkos István

Olajkatasztrófa
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Óvodából iskolába

Kedves Szülők! Az 5-7 éves kor fontos
átmeneti periódus a gyermekek
életében. Az iskolai tanulás megala-

pozásában kiemelt szerepet kap ez az idő-
szak. A tanulás kulcsfontosságú tevékeny-
ség, amelynek minősége közvetlenül ala-
kítja a gyermekek iskolai pályafutását,
távlataiban pedig egész személyiségfejlő-
dését, életpályáját. A kisiskolások sok és
sokféle információ birtokában lépik át az
iskola küszöbét. Szinte valamennyiükben
közös a vágy, hogy jól tanuljanak. 

A Szigethalmi Széchenyi István Ál-
talános Iskola 2021-2022-es tanévében
első évfolyamon kiemelt szerepet kap a
matematika/informatika oktatás, vala-
mint az angol nyelv oktatása. E két ori-
entáltság kiválóan működik jelen tanév-
ben is.

Intézményünk közössége több, mint
három évtizede jól működik, számos
együtt szervezett, sokféle, színes tevé-
kenységgel. A tanító nénik munkájának
hatékonyságát a nevelés és az oktatás te-
rén is megsokszorozza az egy-egy tanévet
átívelő folyamatos együttműködés. A ta-
nítási év folyamán rendszeresen dolgoz-
nak alsó és felső tagozatos nevelők közös
szakmai és szabadidős témákon, progra-
mokon. Az első és második évfolyamon a
tanulókkal való foglalkozás középpontjá-
ban a fejlesztés és a kulcskompetenciák
alapszintű elsajátítása áll. Első évfolyamon
különösen nagy hangsúlyt fektetünk a
szokásrendszer megalapozására, a feladat

és szabálytudat erősítésére, az isme-
retszerzés, a felfedezés örömének
megtapasztalására, valamint az ér-
deklődés felkeltésére, ébrentartására.
Az elmúlt években sikereket értünk el
a matematika területén, mint mento-
ráló intézmény és mint az Oktatási
Hivatal Bázisintézménye. Eredmé-
nyesen működnek azon első osztálya -
ink is, melyekben angol nyelvet tanul-

nak diákjaink. 
Mindezekről bővebb tájékoztatást

nyújtunk a szülői fórumon, melyet terve-
ink szerint márciusban kívánunk megtar-
tani.

Hagyomány intézményünkben az Is-
kolába hívogató programsorozat, mely-
nek keretében a gyermekek és a szülők is
ismerkedhetnek az intézményi szokások-
kal és a leendő első osztályokban tanító
pedagógusokkal, módszereikkel. 

A kialakult járványügyi helyzetre te-
kintettel a rendezvények megtartására
pontos dátumot még nem tudunk megad-
ni. Amennyiben ez ismertté válik, úgy kü-
lönféle csatornákon közzétesszük a kedves
szülők számára. Bízunk abban, hogy a ta-
vasz folyamán személyesen is találkozha-
tunk önökkel és gyermekeikkel.

Kérjük, kísérjék figyelemmel intézmé-
nyünk honlapját, Facebook oldalát!
Honlap: https://szechenyi-iskola.hu
Facebook: Szigethalmi Szechenyi Ist-
ván Általanos Iskola
Elérhetőségeink:
Telefonszám: 06-24-400-621
E-mail: szhszechenyi@szechenyi-
szhalom. edu.hu
Intézményvezető: Wéber Adrienn

Várjuk megtisztelő érdeklődésüket!
Mermeze Klára

intézményvezető-helyettes

Könyvtárlátogatás

Kedves olvasóink, látogatóink, tisztelt érdeklődők!
Mire a Szigethalmi Híradó februári számát kézhez
kapják, valószínűleg meghosszabbítják ismét a

korlátozó intézkedéseket.

Jelen helyzetben a 484/2020. (XI. 10.) Kormányren-
delet alapján könyvtárunk 2020. november 11-től február
1-ig biztosan, azt követően pedig feltételezhetőleg bi-
zonytalan ideig nem látogatható, azaz nem lehet belép-
ni az épületbe és nem lehet bent tartózkodni láto-
gatóknak. Figyeljék kihelyezett közleményeinket főbejá-
ratunknál, honlapunkon és Facebook oldalunkon!

2020. november 19. óta szigorú szabályok betartá-
sával részleges szolgáltatást biztosítunk, az ún. „küszö-
bön kölcsönzéssel” a fenntartó jóváhagyása mellett, az
alábbi időpontokban:

Kedd: 8-10 és 16-18, 
Szerda-Péntek: 8- 11, 
Szombat: 9-12, 
Vasárnap, 
hétfő: Zárva

Ügyfélfogadási időben csöngessenek első főbe-
járatunknál! 

Kérjük, várakozzanak türelemmel, mert a kollégák
esetenként az épület túlfeléből mennek ki a csöngetésre
és fel is kell öltözniük, hiszen az ajtóban állva, hidegben
szolgálják ki Önöket. 

Kérjük a szájat és orrot eltakaró maszk haszná-
latát, valamint a kézfertőtlenítést és a várakozás-
kor való távolságtartást!

• A könyvtár első főbejáratánál leadhatják a vissza-
hozott könyveket.

• Amennyiben kölcsönözni szeretnének, kérjük,
hogy e-mailen vagy telefonon előre adják le a kí-
vánt listát, feltüntetve a szerzőt és a címet. Távol-
ról elérhető katalógusunkból tudnak válogatni
(http://hgvk.hu/ Katalóguskereső menüpont). Kol-
légáink az összeállítást követően átvételi időpontot
egyeztetnek Önökkel.

• Nyomtatni előre elküldött e-mailből tudunk. A
nyomtatást a kérő megérkezésekor végezzük el,
mert korábbi tapasztalataink szerint sok esetben
az elkészült nyomtatásokért nem jöttek el és nem
vették át. Köszönjük megértésüket!

• Ajándékkönyveket a járványidőszak alatt nem tu-
dunk befogadni.

Elérhetőségeink: 
szigethalmi.konyvtar@gmail.com
Tel.: 24/514-810; 70/459-1634; 70/459-1692
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Üdvözlettel a könyvtár dolgozói nevében: 

Luttenberger Katalin 
könyvtárigazgató

Támogassa könyvtárunkat! Kedves lakosok, olvasóink és adakozó-
ink! Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át szíveskedjenek
felajánlani a könyvtár számára! 

Az elmúlt években az Önök által felajánlott adóösszegeket épületünk
felújítására ill. berendezésre, számítógépes rendszerünk építésére fordítot-
tuk. A 2019. adóév után felajánlott összeget (603 197 Ft) berendezés mo-
dernizálásra fordítjuk. Tartalékoljuk, hogy a következő felajánlott összeggel
együttesen könyvtári olvasószolgálati pultunkat megújíthassuk. Továbbra is
szükségünk lenne az adományokra! 

Adószámunk: 1 6 7 9 5 0 2 8 – 1 – 1 3
Köszönjük minden eddigi támogatásukat!

Luttenberger Katalin könyvtárigazgató és munkatársai



92021. 2. szám

Szigethalmi Híradó HIRDETÉS

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. 
elefon: 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 31 éve!

www.megoldasszerviz.hu

Szszmiklós, Tököli u. 33. – Bajcsy-Zs. u. sarok   . Telefon: 06-24/441-725
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Farsangi üzenet

Avárosunkban működő Helytörténeti
Gyűjteményben minden évben meg tar-
tottuk a már hagyományosnak mondha-

tó farsangi télűző programunkat.
Ezen a napon szeretettel vártuk a családo-

kat, a látogatókat egy kis közös időtöltésre. Ké-
szítettünk állatokat megformázó álarcokat, far-
sangi szemüveget, kiszebábot valamint alakos-
kodó busó álarcokat.

Nagy élményt jelentett a gyerekek számára,
hogy ezen a napon közösen alkottuk meg az em-
ber nagyságú kiszebábot, a mi a telet jelképezte.

A tél elűzésére a kiszebábot a megrakott
tűzbe dobtuk, énekekkel, rigmusokkal búcsúz-
tattuk. Kis vendéglátással készültünk minden
alaklommal, zsíros kenyér, meleg tea, és az el-
maradhatatlan csörögefánk, is asztalra került.

Sajnos az elmúlt időszakban nem tudtuk a
rendezvényeinket, programjainkat megtartani,
így egy kis képes összeállítással készültünk. 

Kívánunk minden kedves szigethalmi lakos-
nak boldog új esztendőt. 

Reméljük, nemsokára találkozhatunk ren-
dezvényeinken, programjainkon.

* * *
A farsang hossza évről-évre változik, mivel

zárónapja a húsvét időpontjához kötődik. Víz-
kereszttől (január 6.) a húsvétot megelőző 40
napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószer-
dáig tart. 

Farsang a tavaszvárás, a mulatozás, a tré-
facsinálás, bolondozás, eszem-iszom és az ad-
vent lezárulásával, a párkeresés, udvarlás idő-
szaka.

Magyarországon a farsangi szokások a kö-
zépkorban honosodtak meg, és számos idegen
nép hatása érvényesült bennük. A városi pol-
gárság elsősorban a német hagyományokat
vette át, míg az arisztokrácia körében az itáliai
és francia szokások terjedtek inkább el. De fel-

lelhetők pogány germán vagy éppen ókori gö-
rög, római motívumok is. Maga a szó német
eredetű, „faseln” jelentése fecsegni.

Maszkos alakoskodások Magyarországon.
Már Mátyás korában divatban voltak bizonyos
itáliai mintákat követő álarcos mulatságok, sőt
II. Lajos udvarában harci játékokat is rendeztek.
Az egyház kezdetben rossz szemmel nézte a fé-
kevesztett mulatozást, az ördög művének tar-
totta és üldözte is. Dacára az egyházi tiltakozás-
nak, a farsang időszakának megünneplését
nem tudták visszaszorítani. Annak ősi, pogány
gyökerei, melyek szoros kapcsolatban állnak a
termékenység, bőség varázslással, a tél elmúlta
felett érzett örömmel, a tavasz beköszöntét si-
ettetni szándékozó rítusokkal erősen éltek a
nép hagyományaiban.

Farsang ünnepéhez kötődik Magyarországon
a népi színjátszás kialakulása. A különféle masz-
kos alakoskodásokból nőttek aztán ki a különféle
dramatikus játékok. Szokás volt az úgynevezett
falufeljáró menet. Ez gyakorlatilag a nagyobb fal-

vakban tartott álarcos, jelmezes felvonulások,
melyeket legtöbbször a farsang utolsó napjaiban,
azaz farsang farkán rendeztek. A menetben ott
haladtak a tipikus figurák (cigány, koldus, betyár,
vándorkereskedő, borbély), időnként megálltak
és rögtönzött tréfás jeleneteket adtak elő. Szíve-
sen alkalmaztak állatmaszkokat is, gyakran fel-
tűnik a játékokban a kecske, a ló, a medve. Gyak-
ran szerepelt a menetben egy álmenyasszony il-
letve álvőlegény is, és különösen, ha abban az
időben nem tartottak valódi lakodalmat a falu-
ban, tréfás esküvőt rendeztek nekik.

Hogy a móka még nagyobb legyen, gyakor-
ta a férfi-női szerepeket felcserélték, vagy a női
szerepeket is férfiak alakították. A felvonulókat
általában muzsikusok is kísérték.

A Felvidéken szlovák mintára terjedt el az
ún. bakkuszjárás (Bacchus római boristen nevé-
ből), melynek során kecskebőrbe bújt álarcos
alakok ijesztgették a lányokat, megtréfálták a
falubelieket. Egyes vidékeken népszerűek voltak
az álbírósági- tárgyalások, melyeken a vádlot-
takat bábuk helyettesítették, vagy éppenséggel
állatokat ítéltek el. Természetesen ezek tréfás
szokások voltak, nem pedig kegyetlenkedések.

Gyakori volt a téltemetés vagy farsangte-
metés dramatikus megjelenítése is. A telet ál-
talában szalmabáb személyesítette meg, de le-
hetett csúf öregasszonyt ábrázoló rongybábu
is. Ezeket aztán általában elégették, vagy bete-
mették a hóba, vagy leúsztatták a folyón.

A legismertebb alakoskodó szokás magyar
nyelvterületen a mohácsi busójárás. A délszláv
eredetű sokácok faálarcos felvonulásairól már
a XIX. századból vannak feljegyzések. A mohá-
csi busójárás 2009-től szerepel az UNESCO szel-
lemi örökség reprezentatív listáján. 2012 óta pe-
dig hungaricumnak számít. 

Kleineizel Ilona
Források: 
Farsangi szokásokról a mek.oszk.hu, Néprajzi gyűjtések
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Felhívás
Alkotó, tehetséges 
fiataloknak!

AVárosi Szabadidőközpont szeretne a
környékbeli, de leginkább a szigethal-
mi ifjú tehetségeknek teret biztosítani

a bemutatkozásra.
Ez nagyszerű lehetőség lehet arra, hogy

megismerjenek benneteket és ti is megismer-
jétek a színpadot vagy egy kiállítás folyamatát.

Előadóművészeknek fellépési lehetősé-
get, képzőművészeknek pedig kiállításon va-
ló megjelenést biztosítunk.

A helyet, technikát és a segítő munkát mi
adjuk számotokra, ti pedig hozzátok a tehet-
ségeteket! :)

Egyelőre az online térben tudjuk vállalni
a szervezést, de amint lehet, élőben is kerí-
tünk erre lehetőséget.

Bemutatkozó anyagokat az info@vszk.eu
címre várjuk.

Várjuk jelentkezéseteket!
VSZK

Tisztelgés a magyar kultúra előtt
A Magyar Kultúra Napján elmaradt rendezvények helyett Jókai Mór
rövid bemutatásával tisztelgünk a magyar kultúra nagyjai előtt. 
Az író 1825. február 18. született Komáromban. A márciusi ifjak egyi-
ke, regényíró, a „nagy magyar mesemondó”, országgyűlési képvi-
selő, főrendiházi tag, a Magyar Tudományos Akadémia igazgató-ta-
nácsának tagja, a Szent István-rend lovagja.

Jókai mindmáig a legolvasottabb magyar írók közé tartozik. Jókaival lett teljessé a magyar roman-
tika. Életműve kétszáznál is több kötetben felidézi a nemzeti múlt egészének látomását, és tanúsítja
azt az utat, amelyet a magyar társadalom a nemesi világtól a kibontakozó polgári világig megtett.
Ez a romantika számos mozzanatában realista tanúságtétel. Negyvennyolc dicsőségének és  em-
beri-költői nagyságának emlékét pedig senki sem szolgálta olyan erővel, mint az a Jókai, aki egykor
annak a dicsőséges márciusi forradalomnak az egyik vezéralakja és Petőfinek barátja, egy időben
a legjobb barátja volt, amíg a forradalom kétféle magatartás-lehetősége el nem idegenítette őket
egymástól. Petőfi élete ugyanúgy nem mondható el Jókai nélkül, ahogy Jókaié sem mondható el
Petőfié nélkül. Nemegyszer úgy tűnik, mintha úgy egészítenék ki egymást, mint az ellentétek,
amelyeknek csak együtt van teljes értékük. A sziklaszilárd, a nem alkuvó Petőfi mellett Jókai a
minden befolyásra érzékeny, a lágylelkű, az egyezkedésre hajlamos. Végső írásaiban tisztábban
látónak bizonyult, mint a megelőző évtizedekben. A nagy romantikus, aki egyébként gyakran fo-
gadta be a realizmus hatásait, élete végén nagyot lépett a realizmus felé. De a meg nem értés
ugyanúgy nem ártott neki, mint más időkben az ünneplés: megmaradt derűs lelkű emberszerető-
nek. Minden másban hajlandó volt alkudozni és megalkudni, de az emberségesség kérdéseiben
soha. Szerette az embert, az életet, a szépséget, a jóságot, az igazságosságot – és ezt hirdette
véghetetlen képzelőerővel és szeretetre méltó szelídséggel. Ezt érzi meg ma is az olvasó. Ez a titka
annak, hogy mindmáig a legolvasottabb magyar írók között van.

(forrás: Literatura)

Önkénteseket keresünk!
A DélUtán telefonos lelkisegély szolgálat önkénteseket keres
• akik vállalják az ingyenes, kötelező képzést,
• a havi 8 óra otthonról végezhető – nem fizetett – esti el-

foglaltságot.

Jelentkezés életrajzzal és motivációs levéllel legkésőbb
2021. március 15-ig: 

Városi Szabadidőközpont 
2315 Szigethalom, Sport u. 4. 

2021. március 2. kedd, 14.00-18.00 óra 

A véradásra hozd magaddal a személyi igazolványodat,
TAJ- és lakcímkártyádat!
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 Január    Február    Március  

hét H K SZE CS P SZO V  hét H K SZE CS P SZO V  hét H K SZE CS P SZO V 
53         1 2 3  5 1 2 3 4 5 6 7  9 1 2 3 4 5 6 7 

1 4 5 6 7 8 9 10  6 8 9 10 11 12 13 14  10 8 9 10 11 12 13 14 

2 11 12 13 14 15 16 17  7 15 16 17 18 19 20 21  11 15 16 17 18 19 20 21 

3 18 19 20 21 22 23 24  8 22 23 24 25 26 27 28  12 22 23 24 25 26 27 28 

4 25 26 27 28 29 30 31           13 29 30 31     
 Április    Május    Június  

hét H K SZE CS P SZO V  hét H K SZE CS P SZO V  hét H K SZE CS P SZO V 
13       1 2 3 4  17           1 2  22   1 2 3 4 5 6 

14 5 6 7 8 9 10 11  18 3 4 5 6 7 8 9  23 7 8 9 10 11 12 13 

15 12 13 14 15 16 17 18  19 10 11 12 13 14 15 16  24 14 15 16 17 18 19 20 

16 19 20 21 22 23 24 25  20 17 18 19 20 21 22 23  25 21 22 23 24 25 26 27 

17 26 27 28 29 30    21 24 25 26 27 28 29 30  26 28 29 30     
         22 31                
 Július    Augusztus    Szeptember  

hét H K SZE CS P SZO V  hét H K SZE CS P SZO V  hét H K SZE CS P SZO V 
26       1 2 3 4  30             1  35     1 2 3 4 5 

27 5 6 7 8 9 10 11  31 2 3 4 5 6 7 8  36 6 7 8 9 10 11 12 

28 12 13 14 15 16 17 18  32 9 10 11 12 13 14 15  37 13 14 15 16 17 18 19 

29 19 20 21 22 23 24 25  33 16 17 18 19 20 21 22  38 20 21 22 23 24 25 26 

30 26 27 28 29 30 31   34 23 24 25 26 27 28 29  39 27 28 29 30    
         35 30 31               
 Október    November    December  

hét H K SZE CS P SZO V  hét H K SZE CS P SZO V  hét H K SZE CS P SZO V 
39         1 2 3  44 1 2 3 4 5 6 7  48     1 2 3 4 5 

40 4 5 6 7 8 9 10  45 8 9 10 11 12 13 14  49 6 7 8 9 10 11 12 

41 11 12 13 14 15 16 17  46 15 16 17 18 19 20 21  50 13 14 15 16 17 18 19 

42 18 19 20 21 22 23 24  47 22 23 24 25 26 27 28  51 20 21 22 23 24 25 26 

43 25 26 27 28 29 30 31  48 29 30       52 27 28 29 30 31    

 
               

   
 

             
                     

                   
          
     

               
                   

  
               
                      

                  
                     

         
                   

                 
                  

         
   

               
   

          
 

          
               
               
            
               
               
               
              

 

 
A lehetséges változások miatt az aktuális információkról kérjük, hogy minden esetben a www.arieskft.hu honlapunkon tájékozódjon. 

   
 

             
                     

                   
          
     

               
                   

  
               
                      

                  
                     

         
                   

                 
                  

         
   

               
   

          
 
2021. évi ünnepnapokon esedékes hulladékszállítást az alábbiak szerint tervezzük:  
2021. január 1.   – a pénteki napon esedékes hulladék elszállítása 2021.01.02-án, szombaton történik 
2021. március 15.   – a hétfői napon esedékes hulladék elszállítása 2021.03.13-án, szombaton történik 
2021. április 2.  – a hulladék elszállításának rendjében nem lesz változás 
2021. április 5.   – a hétfői napon esedékes hulladék elszállítása 2021.04.03-án, szombaton történik 
2021. május 24.   – a hétfői napon esedékes hulladék elszállítása 2021.05.22-én, szombaton történik 
2021. augusztus 20.   – a pénteki napon esedékes hulladék elszállítása 2021.08.21-én, szombaton történik 
2021. november 1.  – a hétfői napon esedékes hulladék elszállítása 2021.10.30-án, szombaton történik 
 

 
               

   
 
Házhoz menő begyűjtés – PET műanyag és fém italos doboz, vegyes papír hulladék: 
Tájékoztatjuk Önt, hogy 2021. évben a zsákos szelektív PET műanyag és fém italos doboz hulladék elszállítását az előző évhez hasonlóan minden 
páratlan héten, a vegyes papír hulladék elszállítását havi egy alkalommal végezzük, a rendes hulladékszállítás napján. Lenti naptárban sárga színnel 
jelöltük a PET, kék színnel a papír elszállítás tervezett időpontját. 
Házhoz menő begyűjtés – zöldhulladék: 
Szolgáltatási területünkhöz tartozó településeken egységesen változott a település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodás szabályairól szóló rendelet, 
mely alapján a zöldhulladék ingatlan előli elszállítása kizárólag biológiailag lebomló, áttetsző, zöld színű, Aries feliratú, 110 liter űrtartalmú gyűjtőzsák 
alkalmazásával történik. 
A társaságunk által forgalmazott zöldhulladék gyűjtőzsák kukoricakeményítő alapú, megújuló forrásból származó PLA zsák, amely komposztálható 
és 100 %-ban lebomlik. A zsákokat használat előtt száraz, napfénytől és hőtől védett helyen kell tárolni. Mivel a nedvesség, valamint a belehelyezett 
zöldhulladék hatására a bomlási folyamat azonnal beindul, ezért kérjük, hogy az elszállításra szánt zöldhulladékot egyéb lebomló zsákban, vagy 
ingatlanuk félreeső helyén tárolják és a szállítást megelőző 1-2 napon belül helyezzék a biológiailag lebomló zsákba. Az ágakat továbbra is egy 
méteres darabokban kötegelve kérjük az ingatlan elé kihelyezni.  
A zöldhulladék házhon menő begyűjtésének tervezett időpontját a lenti naptárban zöld színnel jelöltük, mely 2021. november hónapban a korábban 
megszokottak szerint a rendes szemétszállítás napján történik. 2021. március-október hónapok utolsó pénteki napján 14.30-17.30 óra között a 
Szigethalmi Egyesített Népjóléti Intézmény előtti parkolóban (2315 Szigethalom, Rákóczi F. U. 147.) van lehetőség a zöldhulladék jogszabályi előírás 
szerinti elhelyezésére a területen lévő célgép vagy konténer igénybevételével. 
Szelektív üveghulladék gyűjtőpont: 
Telephelyünkön kialakított szelektív átvételi ponton nyitvatartási időben a vegyes üveg haszonanyag átvételét korlátlan mennyiségben biztosítjuk. 
Szelektív hulladék átvétel: 
A szelektív hulladék átvételét hétköznapokon nyitvatartási időben telephelyünk átrakó-állomásán biztosítjuk. 
 

          
               
               
            
               
               
               
              

 

 
               

Éves szelektív szállítási naptár – Szigethalom


