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A RENDKÍVÜLI HELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL
ORVOSI RENDELŐKBEN, ÜGYELETEN

CSAK SÜRGŐS ESETBEN JELENJEN MEG SZEMÉLYESEN!
LÁZ, HŰLÉSES PANASZOK ESETÉN

TELEFONON EGYEZTESSEN HÁZIORVOSÁVAL!
A KRÓNIKUS BETEGEK GYÓGYSZERÜK FELÍRATÁSÁT

TELEFONON KERESZTÜL INTÉZHETIK.

Szigetszentmiklósi 
gyermek háziorvosok:
1. sz. körzet – Dr. Lakos Piroska

0624/466-283
2. sz. körzet – Dr. Kovács Andrea

0624/445-290
3. sz. körzet –  Dr. Gyurkó 

Zsuzsanna
0630/921-5421

4. sz. körzet – Dr. Berta Csilla
0624/444-194

5. sz. körzet – Dr. Kuritár Anikó
0624/368-882

6. sz. körzet – Dr. Dolhai Andrea
0624/368-882

7. sz. körzet –  Dr. Milosevits 
Gergely

0624/368-882, 0630/894-0600
8. sz. körzet – Dr. Dudás Ágnes

0624/475-300
(Pénteki helyettesítés: 
 Dr. Szuhács Dóra)

Szigetszentmiklósi 
felnőtt háziorvosok:
1. sz. körzet – Dr. Lepsényi Veronika

0624/466-205, 0630/9516-870
2. sz. körzet – Dr. Vida Orsolya

0624/444-593
3. sz. körzet – Dr. Megyesi Edina

0624/466-764, 0670/340-9512
4. sz. körzet – Dr. Bellovicz Sándor

0624/465-705
5. sz. körzet – Dr. Komáromi Ildikó

0624/443-813, 0670/659-3632
6. sz. körzet – Dr. Budai István

0624/444-096, 0620/354-8282
7. sz. körzet – Dr. Hargitai Róbert

0624/465-705
8. sz. körzet – Dr. Dudás Ágnes

0624/475-300, 0630/553-9693
9. sz. körzet – Dr. Milosevits János

0624/368-882
10. sz. körzet – Dr. Karácsony István

0624/368-882

Egyes esetekben helyettesítő orvos látja el a körzetet,
legyenek velük is bizalommal!
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Mint azt már mindannyian tudjuk, Magyar or
szágon is terjed a koronavírus. A járvány meg
fékezésére, Magyarország Kormánya rendkí
vüli intézkedéseket hozott, többek között a 
hatósági karanténra vonatkozó szabályokat. 

Azok az emberek, akik potenciálisan fertőzött 
országból (Olasz ország, Irán, Korea, Kína) lépnek 

be az országba, még ha tünetmentesek is, házi 
karanténra kényszerülnek, ami annyit jelent, hogy 14 

napig nem hagyhatják el lakóhelyüket, valamint nem fogadhatnak ven
dégeket. (Nem azt jelenti, hogy fertőzöttek!) Ezeket a személyeket a kije
lölt járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi, valamint a házi karantén
ra vonatkozó szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi.

Városunkban jelenleg (lapzártánkig) kilenc személy van karantén
ban, többségük külföldről tért haza. Azok, akik házi karanténba kerül
nek, kötelesek egy hatósági feliratot, úgynevezett piros lapot a bejára
ti ajtójukra kiragasztani, ami arra figyelmeztet, hogy járványügyi 
megfigyelés alatt állnak.

 A házi karanténban tartózkodók ellátásáról  amennyiben azt csa
ládon belül, vagy ismerősök útján nem tudják megoldani  a települé
si önkormányzat polgármestere gondoskodik. Ennek értelmében, azok 
a lakosok, akik ilyen helyzetbe kerülnek, hívjanak minket.

A +36 20 279 0291es telefonszámon a nap 24 órájában fogadjuk 
hívásaikat. A 0624443367es vagy a +36 20 404 5251es szám 9 és 
17 óra között hívható. A Vadgesztenye Idősek Otthona elérhetősége: 
0624366614, illetve  +36 20 279 0291.

Tisztelt szigetszentmiklósi Lakosok!
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Tisztelt Nyugdíjasok!
Ismételten felhívjuk a figyelmüket arra, hogy 
statisztikai adatok szerint a koronavírusjár
vány az Önök korosztályát veszélyezteti a 
leginkább. Kérjük, kerüljék a zárt tereket, a 
tömegközlekedést, a személyes érintkezést, és 
maradjanak otthon! Amennyiben az utcán 
polgárőreink, rendőreink, de akár idegen lako
sok is arra kérik Önöket, hogy menjenek vissza 
otthonaikba, kérjük, tegyenek eleget a kéré
seknek. Háziorvosát, csak a legsürgősebb 
esetben keresse fel személyesen, ha teheti, 
ilyen esetben is először telefonon! Gyógyszerei 
felírását is ilyen módon, telefonos megkere
séssel írathatja ki. A vényeket nem szükséges 
Önnek kiváltania, átadhatja azt rokonainak, 
megbízható szomszédjainak is. A gyógyszeré
szek készségesen segítenek nekik is. 
AMENNYIBEN ÖN EGYEDÜL ÉL, VAGY 

SEGÍTSÉGRE SZORUL, (például bevásárlás, 
gyógyszerbeszerzés) KÉRJÜK, KERESSE 
HIVATALUNK MUNKATÁRSAIT, akik megtalál
ják a megfelelő megoldást.

kosdi.bernadett@szigetszentmiklos.hu
studer.bence@szigetszentmiklos.hu

+36 20 333 3407,
+36 30 579 7011

A jelenlegi járványügyi helyzet megkívánja, 
hogy valódi összefogást hozzunk létre város
unkban. A koronavírus leginkább az idős (60 
év feletti) korcsoportot veszélyezteti, ezért 
kérem, hogy segítsük egymás mindennapjait. 
Lehetőleg senkivel ne érintkezzenek, ne hagy
ják el otthonukat, és erre figyelmeztessék 
egyesületük tagjait is. 

Célunk, hogy mihamarabb segítséget tud
junk nyújtani. Amennyiben tudomásuk van 
olyan személyről, aki egyedül él, rendszeresen 
gyógyszert szed, élelmiszerre van szüksége, de 
a családja, közeli hozzátartozója ezt nem tud
ja biztosítani részére, kérem, jelezzék azt a 
hivatal munkatársánál az alábbi elérhetőségek 
egyikén: 

kosdi.bernadett@szigetszentmiklos.hu
studer.bence@szigetszentmiklos.hu

+36 20 333 3407,
+36 30 579 7011

Köszönjük azon civil szervezetek önkénte
seinek, akik részt vállalnak a segítségnyújtás
ban, valamint továbbra is arra kérjük Önöket, 
hogy tájékoztassanak minket a segítségre 
szoruló szigetszentmiklósiakról. 

A családtagok is sokat segíthetnek. Kérem, 
hogy tartsák a kapcsolatot minden idős ro
konnal, biztosítsák gyógyszereiket, élelmüket 
és fokozottan figyeljünk egymásra.

Tisztelt Fiatalok!
Kérünk Titeket, hogy mindenben segítsétek 
munkánkat! Működjetek együtt szüleitekkel és 
pedagógusaitokkal! A távoktatás során minden
kire rendhagyó és nehéz feladat hárul. 
Igyekezzünk a legjobban, konfliktusmentesen 
elvégezni feladatainkat! 

Kérünk Titeket, hogy ne csoportosuljatok. A 
korábbi „bandázásoknak”, közös rollerezéseknek 
egy időre véget kell vetni. Amennyiben polgár
őreink, rendőreink az utcán találnak Titeket, 
működjetek együtt velük, és kérésüknek eleget 
téve, induljatok haza, és maradjatok otthon. 

Kérjük továbbá, hogy az alapos késmosás 
alapvető legyen nálatok is, és ne érintkezzetek 
senkivel a fiatalabb családtagjaitokon kívül. 
Nagyszüleitekkel most ne találkozzatok, hisz ők a 
legveszélyeztetettebb korosztály. Ti, fiatalok le
hetséges, hogy mindenféle tünet nélkül átestek 
egy fertőzésen, de közben továbbadhatjátok azt.

Segíteni azonban az idősebbeknek így is 
tudtok. Telefonon gyakran érdeklődjetek hogylé
tükről, szükségleteikről. Amennyiben vásárlással, 
vagy egyéb személyes kapcsolatot nem igénylő 
módon tudjátok támogatni őket, tegyétek meg!

LELKI SEGÍTSÉG
Pszichológus se
gítségét kérhetik, 
akik nehezebben 
viselik a bezártsá
got, egyedüllétet, 
vagy akár a vírus terjedésével járó követ
kezményeket. Felhívjuk azokat a segíteni 
szándékozó pszichológus, pszichiáter, 
mentálhigiénés végzettségű lakókat, akik 
ebben partnerek lennének (kizárólag tele
fonon vagy internetes felületen folytatott 
munkavégzéshez), jelentkezzenek a 
polgarmester@szigetszentmiklos.hu 
email címen.

Tisztelt Szülők!
Mint ismert, a játszóterek és a Kéktó 
Szabadidő Park is lezárásra került. Kérjük, 
hogy a korábban megszokott csoporto
sulást, barátokkal közös sétákat a jár
vány idején mellőzzék. Saját és gyerme
keik kezét gyakran, szappannal mossák 
meg. A kisebbekkel közösen gyakorolják 
ezt, a nagyobbakat rendszeresen emlé
keztessék a helyes tisztálkodás kiemelt 
fontosságára. Szappan hiányában hasz
náljanak alkoholalapú fertőtlenítőszert. 
Tanítsák meg gyermekeiknek a vállhoz, 
könyökhöz fordított köhögést, tüsszen
tést. A papírzsebkendőt egyszeri haszná
lat után azonnal dobják zárt szemetesbe. 
Egészséges családtagokon (közös ház
tartásban élőkön) kívül mindenkivel tart
sanak legalább 1 méter távolságot. 
Kerüljék a zsúfolt tereket, csak halaszt
hatatlan intéznivaló esetén hagyják el 
lakásukat. A gyermekek felügyeletét ne 
bízzák veszélyeztetett, 60 év feletti korú
akra. Betegség esetén, semmiképp ne 
menjenek, vagy vigyék gyermekeiket 
rendelőbe! Háziorvosukat telefonon ke
ressék!

Tisztelt Egyesületi Vezetők, kedves Lakosok!
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Városunkban a polgárőrökön, közterületfenn
tartókon, rendőrökön kívül további civil segí
tők tevékenykednek. Utóbbiak a városi címer
rel, pe cséttel és Nagy János aláírásával ellátott 
igazolvánnyal rendelkeznek. Kérjük, legyenek 
óvatosak, és mindig bizonyosodjanak meg a 
segítő szándékú emberek igazolványának hite
lességéről. (Képen: Nagy János polgármester. 
Önkénteseink a rajta látható pólót térítésmen
tesen kapják a Letmicro Kft. jóvoltából.) 

A koronavírus terjedéséről szóló hírek mel
lett megjelentek a témával kapcsolatban elkö
vetett csalások, csalási kísérletek. Kérjük, fi
gyelmesen olvassa el a rendőrség felhívását!

„Legyen körültekintő, ha lakásánál, házánál 
megjelennek védőruhát/maszkot viselő sze
mélyek és felajánlják az ingatlan fertőtleníté
sét, orvosi vizsgálatot, vagy koronavírus min
tavételét öntől!

Koronavírus fertőzöttség kimutatására al
kalmas gyorsteszt egyelőre nem létezik, így az 
sem a gyógyászati segédeszközboltokban, sem 
telefonon, sem személyesen nem kapható! A 
fertőzés kimutatására szolgáló laboratóriumi 
vizsgálatot jelenleg kizárólag állami egészség
ügyi ellátó rendszerben végeznek!

Amennyiben a vírusos időszakban online 
vásárol, bizonyosodjon meg arról, hogy biz
tonságos a weboldal! A termék szolgáltatójá
val kapcsolatban olvasson el vásárlói vélemé
nyeket és győződjön meg az eladó hitelességé
ről, valamint a reklamációs lehetőségről!

Ne kattintson olyan linkre, ne nyisson meg 
olyan csatolmányt, amely nem várt külde
ményként, ismeretlen feladótól érkezett!

Fogjon gyanút, ha olyan emailt kap, 
amelyben orvosi felszereléseket kínálnak, vagy 
egészségügyi vizsgálat címén személyes ada

tokat kérnek! A legálisan működő egészség
ügyi szervezetek nem így veszik fel a kapcsola
tot a betegeikkel.

Egészségügyi terméket csak hiteles forrás
ból szerezzen be, ne dőljön be koronavírus el
len hirdetett csodaszereknek!

Amennyiben hatóság tagjaként bemutat
kozó személy csenget be önhöz, kérje az azo
nosítást, kérdezze meg, honnan érkezett, majd 
anélkül, hogy beengedné otthonába, telefo
náljon az adott hatósághoz, a valóságtartalom 
ellenőrzése céljából!

Ne feledje, a rendőrigazolványon azonosító 
szám is szerepel, nem csak a POLICE felirat!

Ha ön egyedül él, és nincs olyan családtag
ja, rokona, aki segíteni tudná a mindennapok
ban a bevásárlásban, gyógyszerei beszerzésé
ben, kérje megbízható szomszéd segítségét, 
vagy az önkormányzattól kérjen segítséget, és 
csak azt a személyt engedje be, akit a segítség
nyújtásra kijelöltek az önkormányzatnál és 
megneveztek!

Ne higgyen a különböző adománygyűjtő 
felhívásoknak, ne utaljon pénzt azonnali segít
ségnyújtás címén különböző megadott szám
laszámokra, személyesen se adjon támogatást, 
amíg meg nem győződik arról, hogy valóban 
legálisan működő szervezet, aktuálisan szerve
zett kam pánytevékeny ségéről van szó!

Amennyiben úgy gondolja, csalás áldozatá
vá vált, azonnal értesítse a rendőrséget, pénz
ügyi tranzakció esetén a számlavezető bankját 
is, a későbbi, esetleges kártalanítás érdekében!”

A NAP 24 ÓRÁJÁBAN 
INGYENESEN HÍVHATÓ TELEFONSZÁMOK: 

107 vagy a 112 (segélyhívó számok)

KÖSZÖNJÜK!
Kérjük, kísérje figyelemmel folyamatos tájékoztatásunkat 

a www.koronavirus.szszm.hu honlapunkon, 
és a Szigetszentmiklós város hivatalos oldala facebook oldalunkon!

Friss híreket a Lakihegy Rádió és a DunaMédia Televízió adásaiban is hallhat.
Országos központi hivatalos tájékoztatás:

https://koronavirus.gov.hu
Tisztelettel: Nagy János polgármester

Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2020. 4. szám

A Szigetszentmiklósi Polgár mesteri Hivatal 
számos intézkedést vezetett be annak érde
kében, hogy a koronavírusjárvány további 
terjedését megakadályozza, ügyfelei és mun
katársai egészségét megvédje. A vírus terje
dése elleni legfontosabb lépés, hogy minimá
lisra csökkentsük a személyes kontaktusokat. 
Emiatt a hivatalban 2020. március 18ától 
visszavonásig az ügyfélfogadási rendszer 
megváltozott. 

A hivatalban a személyes ügyintézést 
felfüggesztettük, a kapcsolattartás első-
sorban elektronikus és postai úton törté-
nik, illetve lehetőség van postaládába 
(Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2. 
szám alatti főépületünk bejáratánál) be-

tenni leveleiket. A levelek ezután konté-
neres karanténba kerülnek, kollégáink 
néhány nap elteltével iktatják azokat. 

Elektronikus elérhetőségek

Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleink:
  epapir.gov.hu oldalon keresztül, Szigetszent

miklós Város Önkormányzatának címezve
  hivatali kapun keresztül 

(Polgármesteri Hivatal rövid név: SZSZMPH, 
KRID: 402235198, Önkormányzat rövid 
név: SZSZM, KRID: 746932928)

Egyéb esetekben: 
  ugyfelszolgalat@szigetszentmiklos.hu
Postai cím:   Szigetszentmiklósi Polgármesteri 

Hivatal Szigetszentmiklós, 
Kossuth Lajos utca 2.

Személyes ügyfélfogadás: NINCS

SZÜNETEL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS

NE VÁLJON CSALÓK ÁLDOZATÁVÁ! 
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A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör
vény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelé
sioktatási intézmények működéséről és a köz
nevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1b) be
kezdésében foglalt felhatalmazás alapján kije
lölte és közzétette a Szigetszentmiklósi Tan 
kerületi Központ illetékességi területén működő 
állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosí
tó általános iskolák körzethatárait a 2020/2021. 
tanévre vonatkozóan.

A kijelölt körzethatárok az alábbi linken elérhetőek: 
http://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-
korzethatarok-2020-21-tanevben

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉS: a diákok március 
16tól nem látogathatják az általános és közép
iskolákat, valamint a gimnáziumokat. Ez nem 
jelenti azt, hogy az oktatás szünetel. A rendelke
zés értelmében digitális munkarend lépett élet
be, melyet a pedagógusok a saját, vagy az iskola 
által biztosított eszközökkel oldanak meg. A di
ákok így az érettségire is fel tudnak készülni, jó 
eséllyel a szokott rendben levizsgázhatnak majd.

A koronavírussal kapcsolatos operatív törzs 
március 14i tájékoztatóján, Maruzsa Zoltán 
köznevelési államtitkár elmondta, a március 12
én kiadott rendelet módosításra került, vissza
adják az önkormányzatok hatáskörébe az óvo
daibölcsődei nyitvatartást. 

Ennek értelmében: 2020. március 16a óta a 
bölcsődék és óvodák csak ügyeleti rendszerben 
működnek Szigetszentmiklóson. A korlátozott 
működés miatt kérjük, hogy csak azok a szülők 
hozzák be gyermekeiket az intézményekbe, akik
nél ez feltétlenül szükséges. 

A Szigetszentmiklós Operatív Csoport döntése 
a bölcsődei és óvodai ellátásról:

KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK GYER-
 MEKEINEK FELÜGYELETE: a Sziget szent
miklóson közfeladatot ellátó személyek gyerme
keinek felügyeletét is kötelesek ellátni az ügye
letes óvodák és bölcsődék. A Szigetszent
miklóson közfeladatot ellátó dolgozók is kötele
sek munkáltatói igazolást leadni az ügyeletek 

vezetőinek. Továbbá az ügyeletekben lévő gyer
mekek szüleinek szintén igazolni kell azt, hogy 
közfeladatot ellátó személyek. 

 Nem fogadjuk az ügyeleti rendszerben 
azon gyermekeket, akiknek valamelyik szülője 
GYESen, GYEDen, szülési szabadságon van, il
letve főállású anya, továbbá azon gyermekeket, 
akik jelenleg félnapos intézményi ellátásban ré
szesülnek.

 Emellett nem fogadjuk azokat a gyermeke
ket sem, akiknek idősebb iskoláskorú testvérük 
otthoni felügyelete megoldott.

 Továbbá nem fogadhatják az ügyeletben az 
intézmények azokat a gyermekeket sem, akiknél 
orrfolyás, köhögés, felső légúti betegség és/vagy 
megfázás tünetei észlelhetők.

Kérjük a szülőket, ha a gyermekkel érintkezők 
közül valaki az elmúlt két hétben külföldön tar
tózkodott, tájékoztassa erről az intézményt.

Kérjük azokat a szülőket, akik a következő 
hetekben gondoskodni tudnak gyermekük ott
honi felügyeletéről és nem kívánják igénybe 
venni az intézményi étkeztetést, a szokásos 
rendszerben mondják le azt.

Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tö  meges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítá
sa, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében elrendelt veszély
helyzet során teendő intézkedésekről szóló 
45/2020. (III. 14.) Kormányrendelet 2. § alapján 
elrendeljük a rendkívüli szünetet. 

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS: Ügyelet biztosítására a 
Szent Miklós úti bölcsődét jelöljük ki. Felkérjük a 
városi bölcsődék vezetőit, hogy az ügyeleti ren
det közösen állapítsák meg, és minden pénteken 

12:00ig adjanak tájékoztatást arról, hogy ezt 
kivel, milyen formában fogják megoldani az azt 
követő héten. Döntésünk visszavonásig, vagy az 
ezzel kapcsolatos újabb kormányrendelet meg
jelenéséig érvényes.

ÓVODAI ELLÁTÁS: Ügyelet biztosítására a 
Mocorgó Óvodát jelöljük ki. Felkérjük az önkor
mányzati óvodák vezetőit, hogy az ügyeleti 
rendet közösen állapítsák meg, és minden pén
teken 12:00ig adjanak tájékoztatást arról, hogy 
ezt kivel, milyen formában fogják megoldani az 
azt követő héten. Döntésünk visszavonásig, 
vagy az ezzel kapcsolatos újabb kormányrende
let megjelenéséig érvényes.

A rendkívüli szünetben dolgozó óvodai és 
bölcsődei munkát vállalók részére maszkot, gu
mikesztyűt és fertőtlenítőt biztosít Sziget szent
miklós Város Önkormányzata. Illetve az ügyele
tet vállaló személyek munkáját külön kívánjuk 
honorálni a helyzetre való tekintettel.

FERTŐTLENÍTÉS: Vizsgálatot folytattunk, hogy 
a városban milyen fertőtlenítési lehetőségeket 
tudunk a jelenlegi készletből biztosítani közte
rületeken is. Egy helyi cég felajánlásának kö
szönhetően elrendeltük az ügyeletes óvoda spe
ciális fertőtlenítését. 
Tekintettel arra, hogy nem tudjuk kiszámítani a jár
vány terjedését, arra kérjük a tisztelt szülőket, hogy 
lehetőség szerint tartsák otthon gyermekeiket. 

Mindennél fontosabb a szigetszentmiklósi la
kosok biztonsága. A Szigetszentmiklósi Operatív 
Csoport folyamatosan ülésezik, s amennyiben 
olyan információ jut a birtokába, mely indokolja a 
szigorúbb intézkedések meghozatalát, haladékta
lanul döntést hoz, és erről tájékoztatja Önöket. 

JOGSEGÉLY
A krízishelyzetre való tekintettel a Szigetszentmiklósi 
Operatív Csoport döntött arról, hogy jogi tanácsadást 
nyújt a szigetszentmiklósi lakosoknak. A Családsegítő 
Központtal szerződésben lévő ügyvéd segítségét március 

23a óta heti három alkalommal kérhetik, hétfőn 1518 
óráig; kedden 8tól 11 óráig; csütörtökön 8tól 11 óráig. 
A jogsegélyszolgálat telefonszáma: 06202435562; 
email címe: jogsegely@cssk.szszm.hu. hétfő: 

OKTATÁSÜGY

A Szigetszentmiklósi Operatív Csoport napi szinten ülésezik, a döntések az aktuális helyzettől függően naponta változhatnak. 
Kérjük, kísérje figyelemmel híradásainkat!
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A kormányrendeletekben kihirdetett ve
szélyhelyzet miatt március 14én már nem 
fogadott lakosokat a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, illetve a Helytörténeti 
Gyűjtemény és Ádám Jenő Emlékház sem. 
Az intézmények a rendelet visszavonásáig 
zárva tartanak. Március 11. éjféltől elma
radtak és előreláthatólag május 31ig el
maradnak Sziget szentmiklóson azok a 
programok, melyen a résztvevők zárt tér
ben 100 főt, kültéren 500 főt elérő vagy 
meghaladó létszámban vettek volna részt. 
Ennek értelmében már elmaradt a Március 
15ei közös megemlékezés, a Mentsen 
velünk fecskét elnevezésű keramikus prog
ram, az Életmódváltó Klub előadása, a 
Nemcsak Jazz Klub koncertje, a Tavaszi 
Családi Könyvtárnap, három iskola: a Bíró 
Lajos, a József Attila és a  Kardos István 
Iskola bálja, a Bach Mindenkinek Fesztivál, 
Nádasdy András és Nádasdy János kiállítá
sa, a Bakelit Barát 2310 Klub koncertje, 
táncház, a Magyar Költészet Napja, aHyp
polit című színházi előadás.

ELMARAD, vagy MÁS IDŐPONTRA 
CSÚ  SZIK a Miklósi Futónap és Városi 

Egészségnap, a Tavaszi Családi Délután, a 
Miklósi Majális, a Városi Anyák Napja, a Nem
 zetközi Gasztronómia Fesztivál, a Hősök 
Napja, a Városi Gyermeknap, valamint egyéb 
koncertek, színházi előadások. 

Az érintett rendezvények a naprólnapra 
változó nemzetközi és magyarországi fejlemé
nyek függvényében módosulhatnak.

A meghirdetett és elmaradt programok 
pótlásának időpontját a fenti rendelkezés fel
oldásakor, a veszélyhelyzet elmúltával hozzák 
nyilvánosságra. A vendégek ekkor eldönthetik, 
elfogadjáke a programok pótlására megadott 
időpontot vagy a jegy árának visszafizetését 
igénylik.

A rendelet nem csak az önkormányzat és 
intézményei, hanem civil szervezetek, sport
szervezetek, vállalkozások és magánemberek 
által rendezett bárhol megtartott zárt helyi és 
kültéri programokra is vonatkoznak.

Az egyes programok kapcsán a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, a Városi 
Sportcsarnok, az Ádám Jenő Általános Iskola 
és AMI, a Nádasdy Filmszínház és minden 
helyszín illetve szervező a saját felületein fo
lyamatosan hírt ad.

A szigetszentmiklósi sportolók, edzők, 
sportszakemberek, a szülők és hozzátarto
zók egészsége védelme érdekében a Sziget
szent miklósi Városi Sport és Rendez
vénycsarnok is igyekszik mindent megtenni, 
ezért a vezetés úgy határozott, hogy márci
us 16tól A LÉTESÍTMÉNY BEZÁRTA KAPUIT. 
Minden edzést, beleértve az utánpótlás és 
felnőtt versenyzők foglalkozását is, határo
zatlan időre felfüggesztette. Szontágh 
Ferenc ügyvezető azt tanácsolja, hogy az 
elkövetkező hetekben használják a technika 
adta lehetőségeket, a közösségi oldalakat 
vagy bármilyen platformot arra, hogy kap
csolatot tartsanak. 

Mozogni személyes találkozók nélkül is 
lehet és érdemes. 

TÖMEGKÖZLEKEDÉS
A koronavírusjárványra, a kormány által kihirdetett veszélyhely
zetre és a bevezetett rendkívüli intézkedésekre – köztük az okta
tási intézmények bezárására és a rendezvények elmaradására – 
való tekintettel a MÁVHÉV és a Volánbusz Zrt. is változtatásokat 
vezetett be. A járművekben fokozott intenzitással történik a fer
tőtlenítés. A lakosoktól azt kérik, hogyha utazásuk halaszthatat
lan, tartsanak egymástól megfelelő távolságot! A lejáró hivatalos 
– így az utazási kedvezmények igazolására szóló – okmányok 
tovább érvényesek, kormánydöntés értelmében a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 15 napig.

A MÁVHÉV Zrt. közleménye szerint az utasok számának jelentős 
visszaesése miatt, valamint dolgozóik védelme érdekében március 
20ától a H6os HÉV mindennap átmenetileg a munkaszüneti 
napokon érvényes menetrend szerint jár. Hétköznap minden vo
nat hat kocsival közlekedik. 

További részletek: www.mav-hev.hu

A Volánbusz a már megvásárolt utazási igazolványok árát bizo
nyos esetekben kezelési költség levonása nélkül visszatéríti. 
Amennyiben az utas a visszaváltási igény bejelentésekor a koro
navírussal kapcsolatos kormányzati rendelkezések hatásaira hi
vatkozik, bizonyos feltételekkel kérheti a jegyek, bérletek árának 
visszatérítését. 

További tájékoztatás: www.volanbusz.hu

KULTÚRA ÉS SPORT
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Sem a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.), sem a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben nincs külön speciális sza
bályozás járványveszély esetére azaz, ha köz
egészségügyi okból prevenciós jelleggel indo
kolt a munkavállaló munkahelyi távolléte. 
Általános jelleggel azonban megállapítható, 
hogy a járványveszély különböző szintű kate
góriáiban az ún. állásidő szolgálhat általános 
jogalapul a foglalkoztatás „szüneteléséhez”. Az 
állásidőn kívüli egyéb intézkedési lehetőségek 
korlátozottak. 

MUNKÁLTATÓ Az Mt. alapján a munkáltató 
köteles a munkavállalót a munkaszerződés 
és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok 
szerint foglalkoztatni (Mt. 42. § (2) bekezdés 
és 50. § (1) bekezdés a) pont), továbbá  a 
felek eltérő megállapodása hiányában  a 
munkavégzéshez szükséges feltételeket biz
tosítani (Mt. 51. § (1) bekezdés). A munkálta
tó köteles az egészséges és biztonságos 
munkavégzés feltételeit biztosítani. A mun
kába lépést megelőzően és a munkaviszony 
fennállása alatt rendszeres időközönként 
köteles ingyenesen biztosítani a munkaválla
ló munkaköri alkalmassági vizsgálatát (Mt. 
51. § (4) bekezdés).

MUNKAVÁLLALÓ Abban az esetben, ha a mun
kavállaló az orvosi vizsgálat alapján nem kere
sőképtelen, köteles a munkaszerződés szerint 
a munkavégzési kötelezettségét teljesíteni és 
munkavégzés céljából rendelkezésre állni. Ha 
tehát a munkavállaló a teljesítésre kész és 
képes, és orvosi igazolás nem támasztja alá, 
hogy keresőképtelenségét fertőző betegség 
vagy annak gyanúja okozza (Ebtv. 44. §), a 
foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének el
mulasztása szerződésszegésnek minősül, s 
ezért jogellenes.  

ÁLLÁSIDŐ Ha a munkáltató a foglalkoztatási 
kötelezettségét a beosztás szerinti munkaidő
ben nem teljesíti, az állásidő szabályai alkal
mazandóak. Az Mt. 146. § (1) bekezdése (a Kit. 
135. §a megegyezik az Mt. 146. § rendelkezé
seivel.) szerint a munkavállalót, ha a munkál
tató foglalkoztatási kötelezettségének a be
osztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget 
(állásidő)  az elháríthatatlan külső okot kivé
ve – alapbér illeti meg.  

Ha a munkavállaló a teljesítésre kész és 
képes, keresőképes és nincs fertőző betegség 
gyanúja, de a munkáltató prevenció céljából a 
vállalkozás zavartalan működőképességének 
biztosítása és a tulajdon védelme érdekében a 
döntése alapján nem foglalkoztatja a munka

vállalót a beosztás szerinti munkaidőben, il
letve a munkavállalót „eltiltja” a munkavég
zéstől, a távollét tartama állásidőnek minősül, 
ha a munkavállaló személyével összefüggésbe 
hozott járványveszély a munkáltató eszközei
vel elhárítható és arra objektíve lehetősége 
van megelőző védelmi intézkedések bevezeté
sével. Az Mt. 146. § (2) bekezdése alapján, ha 
a munkáltató hozzájárulása alapján a munka
vállaló mentesül a munkavégzés alól, a kiesett 
munkaidőre megállapodásuk szerint illeti meg 
díjazás.

OTTHONI MUNKAVÉGZÉS Amennyiben a mun
káltató tevékenysége és a munkavállaló által 
betöltött munkakör jellege megengedi a mun
káltató ideiglenesen átadhatja a munkavégzé
si hely megválasztásának jogát a munkaválla
ló számára (otthoni munkavégzés), ha arra az 
információtechnológiai vagy számítástechni
kai eszközök rendelkezésre állnak.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
  telefonszám: 06 80 277 455 és 06 80 277 456 
  Email: koronavirus@bm.gov.hu
  honlap: https://koronavirus.gov.hu/ 
  facebook oldal és messenger:  

https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/

Az M0 gyorsforgalmi út déli szektor bal pályá
ján végzett korszerűsítési munkálatok a téli 
üzemeltetési időszakot követően tovább foly
tatódnak, és várhatóan idén szeptemberben 
befejeződnek. A halásztelki csomópont kör
nyezetében 2020. március 16tól tervezetten 
2020. május elejéig jelentős forgalmirendvál
tozásra kell számítani.

A beruházás olyan fázisához érkezett, 
amely a csomóponti híd északi oldalának lezá
rását teszi szükségessé, ezáltal a Deák Ferenc 
híd északi hídján is ideiglenesen megszűnik a 
közlekedés. A zárás ideje alatt a kivitelező a 
halásztelki csomópont bal pálya (északi oldali) 
hídjának szélesítését végzi, átépíti a csomó
pont északi oldalának fel és lehajtó ágait, 
elkészíti a csomópont közelében lévő pálya
szakasz hiányzó betonburkolatát, valamint a 
csomóponti híd és a Dunahíd közötti útsza
kaszon az új üzemi átjárót. A halásztelki cso
mópont zárásával egyidőben, a közlekedés 
megkönnyítésének érdekében megnyitják az 
új fel és lehajtó ágat a csepeli gerincúti 
(5103. j. út) külön szintű kereszteződés északi 
oldalán, a bal pálya munkaterületén átvezet

ve. A csomóponti híd átépítésének ideje alatt 
a II. Rákóczi Ferenc úton (5101. j. út) 3,8 mes 
magassági korlátozást, és időszakosan válta
kozó irányú félpályás zárást vezetnek be.

A lezárás érinti a Budatétény felé tartó 
138as busz útvonalát is, emiatt a járat mó
dosított útvonalon, az Áruházi bekötőút és a 
Háros megálló érintése nélkül közlekedik.

A kivitelezés előrehaladtával a bal pályát 
(M1 autópálya irányába) szakaszosan adják 
vissza a forgalom számára, ezáltal a jobb pá
lyán (51. sz. főút irányába) a terelés fokozato
san meg fog szűnni, azonban a zajvédőfal 
építésénél még kisebb mértékű korlátozásokra 
kell számítaniuk a közlekedőknek. Aktuális 
forgalmi információ: www.utinform.hu

MUNKÁLTATÓI LEHETŐSÉGEK

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS 
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KISVÁROS: Hogyan látod, mennyire népsze
rű az itt lakók körében a tömegközlekedés? 
Mennyire lehet bíztatni az embereket a kör
nyezettudatosabb utazás választására, támo
gatására?

HÁJAS RÓBERT SÁNDOR: A Kisváros 
márciusi számában egyértelmű megállapítást 
tettem a jelenlegi közösségi közlekedés helyze
téről. A HÉV jobb, mint a buszos közlekedés, de 
sokaknak nem jobb, mint az autós közlekedés. 
Akit a rendszer már elvesztett és autózik, az 
véleményem szerint nehezen teszi le a jármű
vét, és száll fel a tömegközeledés járműveire. A 
közszolgáltató közlekedési társaságok, amit 
üzemeltetőként megtehettek, hogy vonzóbbá 
tegyék a szolgáltatásaikat, azt megtették. 

Ma nagyrészt csak az utazik tömegközle
kedéssel, akiknek sajnos nincs más lehetősége 
és egy kisebb százalékuk, akik tudatosan köz
lekednek. Pénzügyi forrás biztosítása nélkül 
nem lehet serkenteni, növelni a közösségi 
közlekedés használatát.

KV: Az országos társaságok, esetleg a térségi 
közlekedési vezetés projektjeiben mennyire és 
hogyan valósulnak meg környezetvédelmi cé
lok? 

HRS: Most pénzre és teljes felújításra van 
szükség, állami nagyberuházásokra ahhoz 
hogy fékezzük azt a mérhetetlen motorizációs 
folyamatot, ami miatt a közutak zsúfoltak. 
Olyanokra gondolok, mint a gyártelepi HÉV 

átjáró és környezetének fejlesztésére. Itt leg
szívesebben egy intermodális, vagyis egy 
többféle módszert kombináló csomópontot 
látnék és nem egy szimpla felüljárót, amire az 
állam 4 milliárdot elkölt. Egy szakmai egyezte
tésen a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
képviselőjének elmondtam, hogy véleményem 
szerint ez egy adott problémát kezel, de nem 
átgondolt fejlesztés. Nem számol a későbbi 
igényekkel, funkcióváltással és egyéb termé
szetes növekedéssel. Erre azt a választ kaptam, 
hogy ne egy állami beruházással akarjam 
megoldani a város közlekedési problémáját. 
Erre reagálva kifejtettem, hogy nem a város, 
hanem a Csepelsziget és szűk környezetének 
problémáját jelenti ez a szűk keresztmetszet, 
így 11 település gondjáról beszélünk. Ebből is 
látszik, hogy egyegy szakmai egyeztetés al
kalmával számos nézőpontot, érveket és el
lenérveket kell ütköztetni. Sok idő, mire látha
tó eredményt lehet elérni, közben a végered
mény megszületése előtt hosszas tervezés és 
előkészítő munka folyt.(A Mű út  Gyári út 
kereszteződés felüljáróépítésről február elején 
született döntés. Budapesten a Közlekedési 
Építmények Tervtanácsán a négy korábbi ta
nulmányterv közül egyhangúlag a szervíz
utakkal tervezett felüljárót fogadta el a szak
mai tanács. – szerk.)

A HÉV vonal  ami sajnos évtizedek óta 
fejlesztés nélkül amortizálódik  hiszem, hogy 
a gépjárműforgalmat valósan enyhítő alter
natíva a Csepelsziget térségében. Azonban 
gyorsítani kell a vasutat, őrzött parkolókat kell 
kiépíteni, kapcsolódó minőségi szolgáltató 
egységeket kell felfűzni az állomási, megálló
helyi infrastruktúrára. Korszerűtlen járművek
kel, nagy energiaveszteséggel közlekednek a 
motorvonatok, rossz állapotú megállókkal, ál
lomásokkal. A két szomszédos vasútvonalon 
már korszerű Stadler által gyártott, Flirt mo
torvonatok közlekednek, ez a jövő.

Az autóbuszos közlekedésben az immár 
országos hatáskörrel működő, Magyarország 
harmadik legnagyobb állami vállalata, a 
Volánbusz Zrt jelenetős fejlesztéseket hajt 
végre és cseréli le korszerűtlen, régi járműveit. 
Tavalyi évtől összesen 240 db Credo Econell és 
112 db Innovell típusú csökkentett káros 

anyag kibocsátású Euro 6 motorral felszerelt 
szóló autóbuszt állít forgalomba, további 925 
darab jármű beszerzésre, pedig idén indít köz
beszerzést a társaság. 2019 és 2022 között 
3930 darab új járművet szereznek be a 
Volánnál, közöttük tisztán elektromos és CNG 
(gázüzemű) buszt is forgalomba állítanak. 
Ezzel a járműpark közel 60%a cserélődik le.

Szigethalom forgalmi üzem is kapott kor
szerű autóbuszokat, így Szigetszentmiklóson 
is találkozhatnak ezekkel a járműtípusokkal az 
utasok.

Személyesen is volt lehetőségem látni a 
Credo buszok gyártását, és nyugodt szívvel 
mondhatom, hogy kiváló, minőségi magyar 
fejlesztésű és gyártású járművek gördülhet
nek hazánk útjain, köztük szigetszentmiklósi 
utasok megelégedésére is. 

KV: Szubjektív, 1020 évre vetített jövőképed 
hogyan írnád le, leszneke hazánkban jelen
tős, akár nélkülözhetetlen változások a közle
kedés terén?

HRS: Elengedhetetlenül fontos és már ré
gen időszerű a teljes közlekedési intézmény
rendszer átalakítása. Nem kell feltalálni a 
spanyolviaszt. Egyszerűen az osztrákokhoz 
hasonló, vagy ugyan olyan módon a vasúti és 
közúti személyszállítási közszolgáltatást egy 
jól felkészült, szakmai és gazdasági körökben 
elismert, mindkét szektorra rálátással rendel
kező vezető irányítása alá kell rendelni, aki 
felépíti a rendszert és a párhuzamosságokat 
felszámolja, a tarifaközösséget létrehozza. 

Minőségi és valós alternatívát kell kínálni 
az utasoknak, vonzóvá kell tenni a szolgálta
tást, mert jelenleg nem az. Erre van szüksége 
a szakmának és erre van szüksége az utasok
nak is. 

Központban a tömegközlekedés
Tematikus sorozatunkban helyi közlekedési 
kérdésekre válaszol Hájas Róbert Sándor, 
Szigetszentmiklós város közlekedési szakér-
tője, közlekedésmérnök, jogi szakmérnök.
Interjúsorozatunk utolsó, befejező részében 
környezetvédelmi témákat érintünk.

Tömegközlekedésről szóló interjúsorozatunk a fenti cikkel véget ért. Februári 
és márciusi számunkban átfogó bemutatást olvashattak a városunkban műkö-
dő buszjáratok rendszeréről, az elmúlt időszakban történt változtatásokról, 
valamint jövőbeni tervekről.

Önkormányzatunk korábbi lapszámait interneten az alábbi módon érhetik el: 
www.szigetszentmiklos.hu/Letöltések/Kisváros

Nem kell feltalálni 
a spanyolviaszt.
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Az Aries Nonprofit Kft. felhívja a lakosok 
figyelmét, hogy a kialakult járványhelyzet 
miatt az eseti hulladékok fogadása szünetel 

az átrakóállomáson. Kérik, hogy munkatár-
saik védelme érdekében személyes megkere-
sés helyett e-mailen (titkarsag@arieskft.hu), 

vagy telefonon (24/442-927) tegyék fel 
kérdéseiket, illetve tegyék meg bejelentései-
ket. További információ: www.arieskft.hu

A DélPest Megyei Régióban a közszolgáltató ÉTH 
NKft.vel szerződésben álló komposztáló üzemek 
a Társaságtól nem veszik át a zsákban gyűjtött 
zöldhulladékot csak és kizárólag abban az eset
ben, ha az biológiailag lebomló zsákban került 
elhelyezésre. Fentiek, valamint a hulladékgazdál
kodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 
szóló kormányrendelet előírását figyelembe véve 
módosult a helyi önkormányzati rendelet. 

2020. április 1-től a zöldhulladékot a képző-
dés helyén biológiailag lebomló hulladék-
gyűjtő zsákban kell gyűjteni.

Az Aries Szigetszentmiklós Város területén, a 
helyi önkormányzati rendeletben szabályozot
tak alapján, 2020. évben az alábbi módokon 
biztosítja a háztartásokban keletkező zöldhulla
dék elszállítását:

május 1. és október 31. közötti időszakban, 
havonta egyszer, előre meghirdetett szombati 
napon

április és november hónapokban előre meghir
detett héten, a rendes hulladékszállítás napján.

A zsákolható zöldhulladék elszállítása kizá-
rólag az Aries NKft. ügyfélszolgálatán és a 
céggel szerződésben álló üzletekben forgalma
zott biológiailag lebomló, átlátszó, zöld szí-
nű Aries felirattal rendelkező, 110 liter űr-
tartalmú biohulladék gyűjtő zsák alkalma-
zásával történik. Az ágakat, gallyakat egy 
méteres darabokban kötegelve kérik kihelyezni. 
A zöldhulladékot a szállítás napján legkésőbb 6 
óra 30 percig kell az ingatlan elé kihelyezni.

Ügyfelek részére Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzat 2020. évben egyszeri alka-
lommal, díjmentesen biztosít 2 db/háztartás 
mennyiségben biohulladék gyűjtő zsákot, me
lyet az Aries juttat el a lakossághoz, a tavaszi 
házhoz menő gyűjtés előtti héten (április 6tól 
10ig). A további zsákok az Aries NKft. ügyfél
szolgálati irodájában és a vele szerződésben 
álló üzletekben díj megfizetése ellenében igé
nyelhetőek. A biohulladék gyűjtő zsák bruttó 
díja 180 Ft/db.

A jogszabályi változás miatt bevezetett új, 
biológiailag lebomló zsákok anyaga más, 
környezetkímélőbb mint a „hagyományos” 
zsákoké, ezért kérjük:

ne terhelje túl, mert könnyebben elszakad
hat, a nagyobb gallyakat ne a zsákba tegye, 
hanem kötegelve a zsákok mellé

ne vásároljon indokolatlanul nagy mennyi
ségben a zsákokból, hogy ne következzen be idő 
előtt (a lebomló tulajdonság miatti) minőség
romlás. A biológiailag lebomló zsákokban két 
hónapig lehet tárolni a zöldhulladékot.

A zöldhulladék gyűjtésére alkalmazható 
biológiailag lebomló zsákok forgalmazása 
2020. április 3-tól történik. Ügyfélszolgálati 
irodánkon nyitvatartási időben a zökkenőmen
tes zöldhulladék gyűjtés biztosításának érdeké
ben a koronavírus miatt szüneteltetett kiszol
gálást egy ügyfélszolgálati helyen biztosítjuk, 
de kizárólag a biológiailag lebomló zsákok átvé
tele céljából, az előírt védőfelszerelésben (kesz
tyű és maszk).

A biológiailag lebomló zsákokat forgal-
mazó üzletek neve és címe az alábbi táblá-
zatban olvasható: 

Az Aries a fentiekben ismertetett üzletek mel-
lett további értékesítő helyekkel is felvette a 
kapcsolatot, melyekről honlapunkon találnak 
bővebb információt. 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

MEGSZŰNIK A FÜSTÖLÉS
VÁLTOZIK A ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA

B + B ABC Házprofil Bt. (Dr. Lengyel L. u. 26.)
Petrányi-Kosik Kft. (Árpád u. 44.)
Dunapart ABC (Tebe sor 4.)
Bakterház ABC (Csépi út 103.)
Gazdabolt (Gyári út garázssor)
Gazdabolt Sziget Szerelvény (Gyári út 17.)
Flobedo Kft. (Piac tér)
Reál ABC Agócsker 2002 Kft. (Gyári út 14.)
Hormann ABC (Ifjúság u. 1.)
Drogéria Voyager Bt. (Szent Miklós útja 16.)
Czi-La 2001 Bt. (Dunadűlő 4.)
Napfény ABC Burányi Józsefné (Napfény út 7.)
Házprofil Bt. (Dobó I. u. 32.), 
Reál ABC Agócsker 2002 Kft. (Ősz u. 18.) 

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
Az Aries Kft. és partnercégei két ütemben bonyolítják le 
az elektronikai hulladékgyűjtést városunkban. Ennek 
megfelelően Szigetszentmiklóson a Rolfin szövetkezet 
2020. május 16-án és 2020. október 24-én, szombati 
napokon, 8 és 12 óra között díjmentesen szállítja el a 
lakossági elektronikai hulladékot. A gyűjtés helyszínén 
kizárólag elektronikai eszközökből származó hulladékot 

lehet átadni, ez alól kivételt képeznek a régi típusú, 
képcsöves televíziók. 

Helyszín: József Attila Általános Iskola (Radnóti u. 
felöli oldala.) Továbbá tájékoztatjuk, hogy a fent meg-
nevezett napokon egy „Házhoz megyünk” akciót is 
szerveznek, melyhez előzetes bejelentkezés szükséges a 
06-1-269-02-34-es telefonszámon, a gyűjtési napot 
megelőző napon 12 óráig. (A megadott helyszín és a 
begyűjtés módja a járványhelyzettől függően változhat.)



13Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2020. 4. szám

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
Az Aries Nonprofit Kft. tájékoztatja ügyfeleit, 
hogy márciustól az október 31ig tartó házhoz 
menő lomtalanítási igények fogadása elindult. 
Az ingyenes lomtalanítási igényt először jelezni 
kell elektronikus úton a lomtalanitas@arieskft.
hu email címen, vagy a társaság honlapján ta
lálható igénybejelentő lapon (http://www.
arieskft.hu/content/hu/hazhozmenolom ta la
nitas). Lakosság esetében az ingatlanhasználó
val (tulajdonos), társasházak esetében a társas
ház közös képviselőjével egyeztetett időpontban 
végzik el a begyűjtést. A lomtalanítás időpontja 
akkor tekinthető véglegesnek, amikor a cég által 
felajánlott időpontot írásban visszaigazolja az 
igénylő.

A lomtalanítást kizárólag a hulladékgazdál
kodási közszolgáltatást igénybe vevő, díjhátra
lékkal nem rendelkező ügyfelek vehetik igénybe 
évente egy alkalommal, függetlenül a kihelye
zett mennyiségtől. A díjmentesen kihelyezhető 
mennyiségnek korlátja nincs. A kihelyezett lom

talanítási hulladékról fotó készülhet, mely alap
ján igazolható, hogy a lomtalanítási hulladék
nak nem minősülő hulladékot miért nem szál
lítják el. A helyszínen hagyott hulladék vissza
pakolásáról az ingatlantulajdonosnak kell gon
doskodnia.

Kihelyezhető hulladékok: Az ingatlanokban 
keletkező olyan szilárd hulladék, melyek mére
tüknél fogva nem helyezhetőek el a kukákban, 
illetve a rendszeres hulladékszállítás alkalmával 
nem szállíthatók el (pl. bútor, nagyobb kartondo
bozok, játékok, rongy bezsákolva, stb.).

Nem kihelyezhető hulladékok: Háztartási 
(kommunális hulladék), állati vagy növényi ere
detű szerves hulladék, elektronikai hulladék, fo
lyékony halmazállapotú hulladék, autógumi, 
építésibontási hulladék, tűz és robbanásveszé
lyes hulladék, akkumulátorok, veszélyes hulla
déknak minősülő anyagok, festékek, olajok, vegy
szerek, palatető, szigetelő anyagok és minden 
olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszé

lyezteti a begyűjtést végző dolgozók testi épsé
gét, egészségét!

A hulladékok elhelyezése: A lomtalanítási 
hulladékot közterületen, a lakóingatlanok elé úgy 
kell elhelyezni, hogy az a hulladékgyűjtő jármű
vel megközelíthető legyen. A kihelyezett hulladék 
nem akadályozhatja a gyalogos és gépjármű
forgalmat. Az apróbb, kisméretű hulladékot be
kötözött zsákokban kell kihelyezni.

A bejelentés nélkül történő hulladék ki-
helyezése illegális hulladéklerakásnak minő-
sül, hatóságilag tilos! A vonatkozó jogszabá-
lyok értelmében a szabálytalankodónak bír-
ságot kell fizetnie!

A Magyar Posta Zrt. legfontosabb feladatának 
azt tekinti, hogy a küldeményeket gyorsan, biz
tonságosan és sértetlenül kézbesítse a címzettek 
részére. A közterületek elnevezésére, a házszá
mozás rendjére és az emléktáblák elhelyezésére 
vonatkozó Önkormányzati rendelet alapján a 
házszámot az ingatlan tulajdonosa, használója 
köteles saját költségén beszerezni, és azt jól lát
ható helyre, szilárdan kihelyezni. A névvel el nem 
látott közterületek ingatlanjain a helyrajzi szá
mot fel kell tüntetni. A postai küldemények sike-
res kézbesítésének feltétele, hogy tartsák be a 
rendeletben foglaltakat, segítve a postai kézbesí
tők munkáját.

A feladat megfelelő ellátásához szükséges az, 
hogy:

 a házszám legyen kihelyezve az ingatlanon,
 legyen zárható és a kézbesítő számára 

könnyen hozzáférhető levélszekrény az épület, 
illetve a telek cím szerinti bejáratánál,

 a küldemények címzése teljeskörűen és 
olvashatóan tartalmazza a címzett (személy, cég) 
pontos nevét, a település, valamint a közterület 
hivatalosan alkalmazandó nevét és típusát (pél
dául Fő út, Rákóczi Ferenc utca), a hivatalosan 
alkalmazandó, pontos házszámot és a település 
irányítószámát (2310). 

Amennyiben a jelzett feltételek bármelyike 
nem teljesül, előfordulhat, hogy a Magyar Posta 
kézbesítője nem tudja azonosítani a címzettet 
vagy a címet, illetve nem tudja a küldeményt, vagy 
az értesítőt a levélszekrénybe helyezni, melynek 
következtében a kézbesítési kísérlet meghiúsulhat.

Fontos további tudni, hogy a postai szolgál
tatásokról szóló 2012. évi CLIX. tv. 41. § (1) bekez
dése értelmében a Magyar Posta a küldeményt 
az azon szereplő címen köteles kézbesíteni, füg
getlenül attól, hogy a címzett a megjelölt címhe
lyen lakike. 

A postai szolgáltató címnyomozásra, cím-
pontosításra nem kötelezett. 

A Magyar Posta kapacitásai és erőforrásai 
végesek, a küldemények kézbesítésének meg-
kísérlésére KIZÁRÓLAG A CÍMZÉSBEN SZE-
REPLŐ CÍMEN BEAZONOSÍTHATÓ CÍM HE-
LYEN kerülhet sor. 

Felhívjuk azon szigetszentmiklósi ingatlantu
lajdonosok/lakosok figyelmét, akiknek a lakcíme 
helyrajzi számra szól, vagy lakcímében Sziget
szentmiklós valamely településrésze van megje
lölve közterületnek (például Alsóbucka, Felsőtag, 
Háros), hogy emailben vagy telefonon hala-
déktalanul keressék fel Szigetszentmiklós 
Pol gármesteri Hivatal Településrendezési 
Osz tályát címrendezés ügyében, mert a 
Magyar Posta már nem kézbesíti részükre a cí
mükre érkező postai küldeményeket.

A címrendezés illetékmentes.
Településrendezési Osztály JELENLEG SZE MÉ

LYES ÜGYINTÉZÉST NEM VÉGEZ! Emailen a 
varoshaza@szigetszentmiklos.hu (levél tárgyá
hoz írják oda, hogy „CÍMRENDEZÉS”), telefonon a 
24/ 505543, 24/505582es számokon érdek
lődjenek.

Továbbá tájékoztatunk minden szigetszent
miklósi lakost, hogy a közterületek előnevezésé
ről, a házszámozás rendjéről és az emléktáblák 
elhelyezéséről szóló 17/2014. (IX. 25.) önkor
mányzati rendelet 8. § (9) bekezdése alapján: az 
ingatlan tulajdonosa, használója  címének ren
dezése után – 30 napon belül köteles saját 
költségén beszerezni és ingatlanán jól látható 
helyen elhelyezni a házszámot.

A küldemények pontos célba érése közös ér
dekünk! Ezért arra kérjük a szigetszentmiklósi 
lakosokat, hogy legkésőbb 2020. június 30ig a 
címadataikat érintő esetleges változásokat vala
mennyi levelezőpartner esetében szíveskedjenek 
átvezetni, vagy átvezettetni, a lakóingatlanok 
esetében pedig a házszám legyen kihelyezve, 
valamint a levélszekrény legyen zárható és a 
kézbesítő számára könnyen hozzáférhető az 
épület, illetve a telek cím szerinti bejáratánál.

2020. június 30-át követően a kézbesítés 
során nem beazonosítható címhelyekre szóló 
küldeményeket soron kívül visszaküldik a 
posta munkatársai a feladónak.

Együttműködésüket köszönjük! 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 
és a Magyar Posta Zrt. közös felhívása
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Második alkalommal rendezte meg az Élelmezésvezetők Országos Szövetsége azt a kerekasztal 
beszélgetést, amelynek idén, 2020ban Szigetszentmiklós adott helyet, a Városi Sportcsarnokban.

A szervezést az ÉLOSZ elnökségének szigetszentmiklósi tagjai, Kiss Sándorné – a Csicsergő 
Óvoda élelmezésvezetője, valamint Bolláné Jakab Barbara EGOMIR vezető vállalták. A rendez
vényre, az ország több pontjáról érkeztek résztvevők, többek között az Országos Élelmezésvezetők 
elnöke Pénzes Andrea, valamint intézményvezetők, dietetikusok és a NÉBIH munkatársai.

A találkozó elején, Nagy János polgármester köszöntötte a vendégeket, valamint elmondta, 
nagyon fontosnak tartja a kezdeményezést, hiszen mindannyiunk érdeke és felelőssége, hogy 
gyermekeink a legjobb és legegészségesebb étrend szerint étkezzenek az óvodákban, iskolákban.

A kerekasztal beszélgetésen több témát érintettek, egyebek mellett a diétás étkezést, az 
ételallergiák megoldási lehetőségeit, a nyersanyagár változásokat, az ételhulladék elszállítását 
és sok egyéb mást.

Rigó János díjat kapott Kiss Sándorné Ka
talin, az Élelmezésvezetők Országos Szö vet
ségének elnökétől. A 2018ban megalapí
tott, Rigó János professzorról elnevezett el
ismerést, azok a közétkeztetésben dolgozó 
kollégák kapják meg, akik elhivatottságuk
kal, szakmai tudásukkal, méltó példaképei a 
fiatal, közétkeztetésben dolgozó munkatár
saknak.

A sokak által Katikaként ismert szakem
ber nemcsak azt tekinti feladatának, hogy 
több évtizedes tapasztalatait, tudását to
vábbadja a következő generációnak, hanem 
arra is fordít energiát, hogy a szakmai ér
dekvédelmi szervezetben tevékenyen részt 
vállaljon.

A díj átadására a Városligeti Műjégpálya 
dísztermében került sor. (Vele készült interjút 
a Kisváros márciusi számában közöltünk.)

MIKLÓSI A LEGINSPIRÁLÓBB 
„Szavakat nem találok... köszönöm min
denkinek!” – mondta Zala Judit, aki márci
usban a Femcafe.hu versenyén „A 2020as 
év leginspirálóbb vállalkozónője” díjat ka
pott. A szigetszentmiklósi SWEETic Cso ko
ládé manufaktúra csokimestere színvona
las gálaesten, a fővárosi Várkert bazárban 
vehette át az elismerést.

A Femcafe.hu harmadik alkalommal 
díjazta azokat az inspiráló nőket, akik sze
mélyiségükkel, munkájukkal, hozzáállá
sukkal példát mutatnak mások számára. 

Az olvasók online adhatták le szavaza
taikat.

Zala Judit és Zala Viktor tavaly világel
ső bonbonnal (fenti kép)  került az „édes
szájúak nemzetközi tudatába”.

Mi kerüljön az asztalra?

RANGOS 
ELISMERÉS
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A Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium projektje több éve népszerű
ségnek örvend a diákok körében – mondta 
Becskei Jenőné, Technika és Életvitel szaktanár. 
Az ötödik osztályos „építészek” idén is nagysze
rű maketteket késztettek, a közelmúltban ösz
szesen 62 lakóházmodell került bemutatásra az 
iskolában – tette hozzá.

A projektmunka célja, hogy alkotás során 
elmélyüljön az órai tananyag, a tanulók tudása 
átkerüljön a gyakorlatba. 

„A diákok otthon dolgoztak, azok számára, 
akik nem tudták a szükséges eszközöket besze
rezni, a csoportjuk és az osztályközösség segítsé
get nyújtott. Az ilyen projektmunkák által fejlődik 
a tanulók kooperációs és csoportos gyakorlati 
feladatmegoldó képessége, mert mindenki hoz
záteszi a saját ötletét. Annak, hogy a munkákat 
nem iskolai keretek között, hanem otthon készítik 
el a tanulók, van egy másik nagy előnye. 
Észrevételem szerint ugyanis a munka elkészíté
sében nem csak a gyerekek, hanem az egész 
család is tevékenyen részt szokott venni, így a 
projektnek köszönhetően a családok minőségi 
időt is együtt töltenek, a kisebb testvérek pedig 
már előre betekintést nyerhetnek hasonló felada
tok megoldásába” – tette hozzá Becskei Jenőné.

Szigetszentmiklós Város Polgármestere, Nagy 
János, és a Városi Galéria vezetője, KontraSolti 
Eszter, valamint az iskola pedagógiai assziszten
se, Kincse Krisztina értékelte a lakóház modelle

ket. Az iskola megbízott intézményvezetője, 
Plausin Istvánné lehetőséget adott a tervezettnél 
több elismerés kiosztására is.

1. helyezést Hacsek Botond, Hacsek Szilárd, 
Kecskés Dániel (5.a), 2. helyezést Kókai Csilla 
(5.c), 3. helyezést Újvárosi Szilvia (5.c) ért el, 
kü löndíjat Halasi Lilianna (5.a) kapott. Ok
levélben (45.hely) Nagy Levente (5.b) és Defent 
Bíborka (5.a) részesült. 

„Rendkívül büszke vagyok tanítványainkra, ha döntőztünk nyertünk”– 
mondta a március 7ei verseny után Bruszt Mária edző. Az egyik legna
gyobb magyar szervezésű nemzetközi versenyen, a XXX. Tatami Team 
Kupán előkelő helyen végzett a Szigetszentmiklósi KAKUSEI Karate SE. 
A Szigetszentmiklóson rendezett viadalon 11 ország 69 csapata csapott 
össze. Az egyesület elhozta a rendkívül jónak mondható 8. helyet. 
Magyar csapatként a harmadik, vidéki csapatként, pedig az első helyen 
végeztek a karate tabellán. A KAKUSEI csupán hét versenyzőjével három 
aranyérmet (Bali Tiborkumite (2x), Pásztor Szabolcskata, Pásztor 
Szabolcskumite), két bronzérmet (Bali Tiborkata, Illés Péterkumite), 
és egy pontszerző ötödik helyet (Andris Márkkata) szerzett.

ÉPÍTKEZTEK A DIÁKOK

A kakusei a legjobb 
vidéki csapat
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Bár Szigetszentmiklós városvezetésének 
célja korábbra nyúlik vissza, most, a koro-
navírus-járvány terjedésével még jobban 
érezzük mindannyian, mennyire szükség-
szerű az úgynevezett Smart City kialakítá-
sa. Az „Okos Város” egy intelligens, inno-
vatív, élhetőbb digitális várost jelent. 

Az „okossá” válás minden település számára 
más és más módon hozható létre, a közös 
nevező azonban a fenntarthatóság, a lakók 
igényeinek megismerése, életük megkönnyíté
se. Úgy képzelhetünk el egy okos várost példá
ul, hogy mindenütt elérhető a vezeték nélküli 
internet, vagyis a wifi. Az okostelefonokkal 
azonnal megtaláljuk a legközelebbi gyógyszer
tárat, és már útközben megrendelhetjük a kí
vánt terméket, akár ki is fizethetjük azonnal. 
Idetartozik az is, hogy a kórházakban hosszú 
ideig fekvő gyermekek, vagy a jelenleg otthon 
tanuló diákok interneten keresztül juthatnak a 
tananyaghoz. Említhetjük az elektromos jár
művekkel történő hulladékszállítást, vagy a 
csapadékvízhálózat fejlesztését modern tech
nológiai eszközökkel. A lehetőségek szinte 
végtelenek, de az említettekhez hasonló célok 
megvalósítása az irányadó Szigetszentmiklóson 
is. Főbb feladat a városi adatgazdálkodásban 

az adattovábbításra optimalizált, különböző 
szenzorokkal felszerelt városi közvilágítás, köz
lekedésfejlesztés, csapadékvízgazdálkodás, 
vagy az elektronizált önkormányzati szolgálta
tások biztosítása, elektronikusügyintézés fej
lesztése.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
„okos elvek” mentén történő átdolgozása, jó 
alap lehet a pályázati forrásokhoz való hozzá
féréshez.

A fejlődési folyamatoknál elengedhetetlen 
tudni, hogy a városunk pontosan honnan hová 

tart, ennek meghatározása a kapott, mért ada
tok elemzésével történhet. 

A folyamatosan keletkező adatokra tá
maszkodva okosabb, a valós szükségleteket 
jobban kielégítő döntések születhetnek. 

Az adatgyűjtések elsődleges célja városunk 
megismerése, számszaki tapasztalatok gyűjté
se a jövőbeni fejlesztéseink hatékony megvá
lasztásához, különös tekintettel a költséghaté
kony és eredményorientált megoldásokhoz. 
Ennek kapcsán a városvezetés az alábbi terüle
tek megvizsgálását és elemzését tűzte ki célul 
a jövőbeni beruházások hatékonyabbá tétele 
érdekében: 

– gépjárműforgalom, 
– csapadékvízmennyiségek és intenzitások, 
– levegőminőségi és hőmérsékleti adatok, 
– talajvízkészlet, 
– energiafelhasználás.

Az adatgyűjtések kapcsán az adatokról és 
eredményekről a lakosságot a városi platfor
mokon (Szigetszentmiklós Város Hivatalos 
Oldala – Facebook, www.szigetszentmiklos.hu, 
KISVÁROS) a jövőben folyamatosan tájékoz
tatni fogjuk, valamint további ötletek/kérdések 
kapcsán kérjük az Önök segítségüket, számí
tunk véleményükre. 

A Finn Gazdasági és Foglalkoztatási, valamint 
a Környezetvédelmi Minisztérium 2019 végén 
rendezte meg az „Oulu Boost Event 2019: 
Upscaling Digital Solutions in Cities” című 
előadássorozatát a finnországi Oulu város
ában. (E város körzetében található Hauki
pudas, Szigetszentmiklós testvérvárosa.) A 
találkozót azzal a céllal rendezték, hogy EU 
szinten hívják fel a figyelmet a városok digitá
lis átállásának fontosságára, működő példákat 
és kezdeményezéseket mutassanak be az ér
deklődő városok képviselőinek, köztük önkor
mányzatunk küldötteinek (Köber Máté infor
matikus, Márkus Ferenc vízépítő szakmérnök, 
Dornbach Ádám kert és tájépítész mérnök).

A konferencia első részében az EU tagálla
mainak neves képviselői és szakértői bizonyí
tották a hallgatóságnak az EU digitális átala
kulásának szükségességét és felvázolták a 
fejlődéshez szükséges elkötelezettség fontos
ságát, valamint az erről szóló nyilatkozat tar
talmát. Ezt követően ünnepélyes keretek kö

zött a jelenlévők – köztük a Finn és Észt állam 
képviselői – aláírták, a „összefogás az EU vá
rosainak és községeinek fenntartható digitális 
átalakulásáért” című nyilatkozatot. (A nyilat
kozat elérhető a Livingin.EU weboldalon ma
gyar nyelven is.)

Az előadás második részében küldötteink 
megismerkedhettek Oulu, Lahti, Eindhoven, 
Helsingborg és Lyon városok smart city jellegű 
fejlesztési megoldásaival, továbbá a Finn és 
Észt államvezetés által kialakított stratégiák
kal a digitalizáció és városfejlesztések terüle
tén. 

Az előadások meghallgatásával párhuza
mosan beszélgetést kezdeményeztek Pasi 
Keinänennel, az oului energiagazdálkodási 
cégegységek igazgatójával, akinek jóvoltából 
megismerhették a helyi ivóvíz, szennyvíz, csa
padékvíz, távhő és energiaellátás szerkezetét, 
módszereit, valamint lehetőséget biztosított 
számukra a helyi szennyvíztisztító telep bejá
rására.

Városunk szakemberei Oulu polgármesteri 
hivatalának vezetőjétől a helyi városirányítási 
és városfejlesztési, továbbá városüzemeltetési 
irányokat hallhatták.

„Az EU további fejődésének záloga a digi-
tális átalakulás, annak gyorsítása, valamint 
az elért eredmények megőrzése, szinten tar-
tása, melyhez szükséges az EU szintű együtt-
működés, összefogás.” fogalmazták meg 
munkatársaink az előadások lényegét.

A fenti eszme szem előtt tartásával külön
böző „Smart City” koncepciókat ismertek meg, 
mint mesélték, a különböző nemzetek városai 
eltérő megoldásokkal indultak a cél irányába, 
az EU digitalizálásának felgyorsítására. 
Valamennyi résztvevő elkerülhetetlennek látta 
az oktatás jelentőségét abban a folyamatban, 
melyben a lakosság bekapcsolódhat a digitális 
körforgásba. 

A Smart City megvalósítások esetében 
emellett közös pont a városok mérhető adata
inak feltérképezése, majd ezek feldolgozása 

OKOSODIK SZIGETSZENTMIKLÓS
avagy mi is az a Smart City?

DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK
– gondolatok Finnországból –
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innovatív megoldással. Az adatok gyűjtése 
esetenként több évtizedre nyúlik vissza tették 
hozzá. Az eltérő modellekben például általá
nos forgalmi, időjárási, vízrajzi, foglalkozta
tottsági, életkori, oktatási és okos alkalmazá
sokkal kapcsolatos adatokat is gyűjtöttek. A 
modellek esetében többnyire a „gondolkodj 
nagy léptékben, cselekedj kis léptékben” mot
tó érvényesült, azaz a stratégiai irányok meg
határozása után kis lépésekkel haladva, azok 
hatékonyságát mérve biztosítják a következő 
döntések megalapozottságát, biztosítva ezzel 
a beruházások eredményességét. 

 A konferenciát követően városüzemelteté
si szemszögből vizsgálták meg Oulu városát, 
mely során a legszembetűnőbbnek a fejleszté
sek szigorú tervezettségét vélik. Kiemelték, 

hogy a városrészeket központi irányítással 
alakítják ki Ouluban. Az infrastruktúra kiépíté
se a tervezett lakosszám növekedése előtt 
megvalósul. Több helyen láttak kiépített uta
kat, közvilágítást és teljes közművesítést olyan 
területen, ahol lakóépületek még nincsenek.

Oulu város arányait tekintve 8,5szer akko
ra területen fekszik, mint Szigetszentmiklós, 
fele akkora népsűrűséggel. (Lásd: összehason
lító ábra)

Ezek alapján az élhető tér mérete más lép
tékben, más elvek szerint került kialakításra, 
mint városunkban. 

A közlekedési rendszer hasonló jellegű, bár 
a nagyobb távolságok ellenére lényegesen 
nagyobb a gyalogosok és a kerékpárosok szá
ma, melynek megfelelően a tömegközlekedés 

járatsűrűsége ritkább. Ott tartózkodásuk alatt 
forgalmi dugót nem láttak, a reggeli főidőben 
is jól közlekedhető a város.

A küldöttség szerint a területi adottságok, 
a kultúra, a pénzügyi és egyéb lehetőségek 
különbözősége miatt Oulu fejlesztési irányai 
egy az egyben nem adaptálhatóak Sziget
szentmiklósra, azonban a lakosok digitális át
állásának elősegítése, a felhalmozott ismeret
anyag igen. 

„A digitális átállás mikéntjének, a smart 
vagy smarter city irányok meghatározásának 
feladata nem halogatható tovább” szakem
bereink szerint sem. Első lépésként a már 
említett adatgyűjtést, csoportosítást, majd 
Sziget szentmiklósra szabva, azok újszerű fel
használását tekintik.

Civil kabátban Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának küldöttsége, balról jobbra Márkus Ferenc vízépítő szakmérnök, 
Köber Máté informatikus, Dornbach Ádám kert és tájépítész mérnök
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A húsvét a kereszténység legfontosabb ünnepe. 
Ezen a napon ünneplik Jézus Krisztus feltámadá
sát, ezért a feltámadás ünnepeként is emlegetik. 
Máté Evangéliuma 28. fejezetében olvasható, 
Jézus a keresztre feszítés utáni harmadik napon 
feltámadt, legyőzve a halált, és így megváltva az 
emberiség bűneit. A feltámadás ünnepe időpont
jában és rítusaiban is hasonlít a zsidó Pészahhoz. 

A húsvét ünnepe ún. mozgó ünnep, minden 
évben más időpontra esik, a történelem folyamán 
folyamatos vita övezte az ünnepkör dátumát. Erre 
a vitára a niceai zsinat adta meg az egyértelmű 
választ, így a Római Katolikus Egyház a tavaszi 
napéjegyenlőség, első holdtölte utáni vasárnap, a 
keleti egyházak pedig a Julián naptár szerint tart
ják az ünnepet. Ahogy a feltámadás szó is magába 
foglalja az újrakezdés lehetőségét, úgy az ünnep 
időpontjának van egy másodlagos, tavaszköszön
tő, az életet igenlő szerepe is. Ehhez a hangulat
hoz járul hozzá, a gyermekfolklórban népszerű 
húsvéti nyuszi, aminek az eredete a történelem 
homályába vész. Többféle elmélet is létezik, az 
egyik ilyen szerint amerikai gyökerei vannak, ahol 
szokás húsvéti kosarat, fészket készíteni. Egy má
sik elmélet szerint a 16. századi Németországból 
származik az elnevezés, egy félrefordítás követ
keztében került a köztudatba, mivel bizonyos tar
tományokban ebben az időben gyöngytyúkot, fá
cánt ajándékoztak egymásnak. Utóbbi német neve 
Haselhuhn, röviden Hasel, a nyúl németül pedig 
Hase. Ebből is látható, hogy a két szó – egy betű 
eltéréssel – mennyire hasonlít egymásra. A húsvé

ti nyúl és a fészekrakás szokása valószínűleg a 
nyugati kultúrák nyúlábrázolásának köszönhető, 
mely a Lepus fajhoz tartozik, amely más fajokkal 
ellentétben nem üregben, hanem földfelszínen 
épített fészekben él.

Az ünnepet a mai napig szorosan átszövik a 
vallási szokások, ahogy hazánkban is régiónként 
kisebb eltérésekkel, de általánosnak tekinthető. 
Húsvét vasárnap az ételszentelés napja, mikor is 
az emberek kosárba tojást, kenyeret, bárányhúst, 
kalácsot és bort tettek, és ezzel mentek a délelőtti 
misére. A magyar néphagyomány szerint a tojá
sokat, amely a termékenység jelképe is, együtt kell 

elfogyasztania a családnak. Úgy tartották ugyanis, 
hogy ha az életben eltévednének, és eszükbe jut 
az, akivel együtt fogyasztották el a tojást, akkor 
hazatalálnak. 

Húsvét másnapján, hétfőn a locsolkodás és a 
piros tojás kap kitüntetett szerepet. A locsolkodás 
bibliai eredetű és a víz tisztító hatásával hozzák 
összefüggésbe. A bibliai eredet szerint a Krisztus 
feltámadását ünneplő asszonyokat locsolták le a 
sírt őrző katonák, így csendesítve le őket. A piros 
színnek védelmező erőt tulajdonítanak, de egyes 
vélemények szerint Krisztus kiontott vérének a 
jelképe is egyben. 

A húsvét, a tavasz csodálatos időjárása nagy
szerű lehetőséget biztosít az újrakezdésre. 
Megdöbbentő, hogy egy ilyen örömteli nap meny
nyi erőt, mennyi szép emléket tud adni, ami to
vábblendít a hétköznapok vagy a tél szomorú 
szürkeségen. Ezért tenni is lehet. Javasoljuk, felejt
sék el mára a haragot, amit esetleg a másik iránt 
táplálnak, felejtsék el a bosszúságokat, amiket 
okoztak egymásnak. Adják meg mindenkinek a 
lehetőséget az „új élet” kezdésére. Persze a húsvét 
hagyományosan nem a fogadalmak napja, mégis 
fogadják ma meg mindannyian, hogy mostantól 
mindig a húsvéti, tavaszi lelkesedéssel szemlélik a 
világot, legyen az épp akármilyen sötét és embert 
próbáló. Legyen ez a húsvét, a feltámadás tanul
sága, öröksége, engedjék, hogy a mostani derűlá
tásuk, a húsvéti tojások és csokinyulak emléke 
megédesítse a mindennapokat is. 

Áldott húsvéti ünnepet kívánunk!

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy húsvét. 
A szülők pici nyuszival ajándékozták meg cse
metéiket, de a cuki nyuszi felnőtt. Evett, ivott és 
kakilt. Aztán úgy alakult, hogy megunták. Cím
lap sztárunk, Fahéj így került Sziget szent
miklósra, ahol Vizdák Biankával és Suri Mátéval, 
illetve más nyuszikkal él békességben. Bianka 
első nyusziját is hasonlóképpen kapta kislány 
korában. Húsvétra, pár napra, amiből kilenc év 
lett. Azóta is tart a nyuszik iránti szerelem – me
sélik. Mint mondják, a nyuszik puha, szerethető, 
csendes és „lakásbarát” állatok.

Évente nagyon sok nyuszit dobnak ki az ut
cára, vagy adnak be menhelyre, ezért nagyon 
fontosnak tartják, hogy csak alapos megfonto
lás után vállaljon valaki nyúltartást.

„Ők is élőlények, ők is éreznek. 
Nem játékok, amitől 

meg lehet szabadulni, 
miután meguntuk.”

– hangsúlyozzák. Annak, aki nyuszitartáson 
gondolkodik, azt tanácsolják, hogy jól fontolja 
meg a döntést. Szem előtt kell tartani, hogy egy 
nyúl átlagos életkora 910 év, ami hosszútávú 
felelősségvállalást igényel. Őket is ugyanúgy kell 
vinni állatorvoshoz, ráadásul egzotikus végzett
ségű állatorvost kell keresni (a közelben 
Taksonyban és Budapesten vannak ilyen szak

emberek), évente két különböző oltást kell kap
niuk, figyelni kell a táplálásukra, mert érzékeny 
a pocakjuk. Gondosan meg kell válogatni a ne
kik adott zöldséget, gyümölcsöt, tápot. 

A megfelelő tartásról, közösségi portálon 
több csoportban is kaphatnak segítséget a 
gazdik. Ha valaki ezek után is szeretne nyuszit, 
fontolja meg újra, hiszen nem minden nyuszi 
szereti a simogatást, az emelgetést. Ha ez sem 
okoz gondot, akkor Bianka és Máté az Első 
Nyúlmentő Alapítványt ajánlják, ahol rengeteg 
kidobott, elhagyott nyuszi keresi szerető gaz
dáját. „A gondoskodást nagyon meghálálják, és 
örömmel várják a gazdi hazaérkezését, a játék
időt, vagy az etetést.” – mesélik mindennapja
ikat. „Egy nyuszi egyedül is boldogan élhet, de 
mint mondják, párosan szép az élet. Rájuk ez 
halmozottan igaz. Ha ketten vannak, sokkal 
kiegyensúlyozottabbak lesznek, és a munkaidő 
alatt sem kell félni, hogy a kis kedvencek unat
koznak otthon.”

FELTÁMADÁS, ÚJJÁSZÜLETÉS, HÚSVÉT

Fahéj, a kidobott nyúl
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A tavasz beköszöntével a költöző madarak 
is visszatértek Európába, hazánkba, de 
csak, ha szerencséjük volt a többezer kilo-
méteres úton… Ha kibírták… Ha nem ki-
száradt tavak fogadták őket… Ha nem 
mérgezett rovar volt táplálékuk… lehet, 
hogy éppen Önnél, Szigetszentmiklóson 
találnak békére, otthonra… Ha…

Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület (MME) 
szóvivőjével, a Madártávlat magazin fő-
szerkesztőjével beszélgettünk.

KISVÁROS: Mi jellemzi az utóbbi évtizedekben 
a fecskepopulációt hazánkban?

Orbán Zoltán: A magyarországi fecskeállo
mány összeomlott. 2010ben volt a mélyponton, 
az ezredforduló után 2010re kicsivel több, mint 
60 százaléka eltűnt az állománynak. Idén még 
nem nagyon tudtunk tenni a fecskékért, de 
2019re ez a folyamat, a lakossági együttműkö
désnek köszönhetően lelassult, egy kicsit talán 
vissza is fordult. Most azt lehet mondani, hogy a 
korábban számlált fecskeállomány fele hiányzik.

KV: Ennek milyen okai vannak?
OZ: A legfontosabb a nagyüzemű mezőgazdaság 
élőhelypusztító hatása. Az Európai Unióba való 
csatlakozás óta megszűnt a sokszáz éves legelő és 
háztáji állattartó rendszer, a megmaradt állomá
nyoknál modernizálták az állattartást, teljesen 
zárthelyi tartás alakult ki új épületekkel. Ennek 
egyéb hatása, hogy rengeteg növényvédő szert 

használnak, ami tovább csökkenti a táplálékrova
rok mennyiségét, és ami életben marad az mér
gezett, károsan hat a fecskékre. Magyarországon 
ehhez sajnos bejön a rendkívül rosszul végzett 
szúnyogirtási gyakorlat. Hazánkban 98 %ban 
kémiai szereket használnak, ami nem úgyneve
zett „szúnyogszelektív”. Elképesztően rossz, egy 
ezrelék, illetve 2 százalék az arány. Ez azt jelenti, 
hogy az elmúlt években minden 1000 elpusztított 
rovarból egy volt szúnyog, a most használt sze
rekkel 100ból kettő. Továbbá mindenféleképpen 
meg kell említeni a klímaváltozást, ami a fecské
ket gyakorlatilag minden területen  a költési 
időszakban, a vonuláskor, a telelőterületeken és a 
tavaszi visszaérkezéskor egyaránt  hihetetlen 
tömegekben pusztítja. 

Magyarországon sajnálatos módon van egy 
harmadik, társadalmi vonatkozású tényező. Az, 
hogy tömegesen verik le a lakott fecskefészkeket, 
és szinte a legtöbb esetben önkormányzatok 
követik el ezt a törvénysértést.

KV: Tehát Ön úgy látja, hogy nagymértékben 
önkormányzati szinten lehetne ezen javítani?

OZ: A lakosság és önkormányzat összefogá
sával. A két sárfészeképítő fecskefajunk, a mol
nár és a füstifecske azon kevés madárfaj közé 
tartozik, ami csak ember közelében él ma 
Magyarországon. Ha a lakott területeken nem 
sikerül zöldágra vergődni velük, akkor a faj jelen
tős része eltűnhet az országból.

KV: Hogyan látja, a jelenlegi törvények mennyire 
hatékonyak?

OZ: A magyarországi természetvédelmi tör
vénykezés világviszonylatban is élen jár. Az, hogy 
mennyire tartják be, egy másik kérdés… Hazánkban 
nincs természetvédelmi minisztérium, önálló 
szakterület 2010 óta. Ez nyilván sok dologban 
magyarázatot is ad, úgyhogy nem gondolnám, 
hogy a törvény szigorát kellene erősíteni. Az töké
letesen megfelel a célnak, azonban be kellene 
tartatni! Ehhez szükség lenne megfelelő emberek
re, akik hatósági munkakörben, szakmailag tudnak 
eljárni. Jelenleg nincsenek elrettentő büntetések. 
Sajnálatos módon ez jellemző az állatkínzásra. is 

KV: Tegyük fel, láttuk, bizonyítani tudjuk, hogy 
valaki levert egy fecskefészket költési időszak
ban. Mit tehetünk ebben az esetben?

OZ: Mi, az MME, a média segítségével már tíz 
éve nagyon aktív fecskevédelmi kampányt foly
tatunk. Az emberek többsége érzékenyítve lett, 
így ma Magyarországon nem nagyon lehet úgy 
leverni fecskefészket, hogy ne derüljön ki gyor
san. Azt tudni kell, hogy aki leveri a fecskefészket, 
nemcsak természetvédelmi, hanem állatvédelmi 

törvényt is sért. Erre súlyos, akár többéves bör
tönbüntetés is kiszabható. 

Semmiféleképp nem érdemes a helyszínen 
vitatkozni, hiszen sem állampolgárként, sem 
egyesületként nincs joghatóságunk. Okos te le fon
nal készítünk néhány bizonyító erejű felvételt a 
levert fészekről, a fészek helyéről, majd a Megyei 
Kormányhivatal Természet és Környezetvédelmi 
Főosztályának, vagy a területileg illetékes nemze
ti park igazgatóságának emailben bejelentést 
teszünk, így hivatalból elindul az eljárás.

KV: Az oktatási intézmények, a pedagógia mek
kora szerepet tölthet be a természetvédelem 
erősítésében?

OZ: Úgy gondolom, a gyermekek nevelése 
főképp a családban történik. Ha a szülő leveri a 
fészket, és ezt látja a gyermek, akkor őt már saj
nos nehéz jó irányba terelni… 

KV: Régen is leverték a fecskefészkeket?
OZ: Nem! Egyáltalán nem. Bölcsészként nagyon 
sokat elemzem ezt a kérdést. A probléma az, 
hogy a modern emberiség egy olyan helyzetbe 
került, ahol egyrészt megszűnt a hagyományos 
élelmiszertermelő gazdálkodás. Gyakorlatilag az 
egész nyugati világban így történt. Amikor meg
szűnik az élelemtermelő gazdálkodás, a lakosság 
elveszíti a leges leges legutolsó, közvetlen kapcso
latát is a természeti környezettel. A modern 
embernek fogalma sincs arról, hogyan működik 
a természet. Ráadásul az életünk mind nagyobb 
része zajlik virtuális térben, ahol a fizika és a jó
zan ész szabályai sem érvényesülnek. A modern 
ember ezért tart a civilizációja felszámolása 
felé… Nem azért vagyunk veszélyben, mert pél
dául jön egy aszteroida, amit nem tudunk elhá
rítani, hanem olyan mérhetetlen ostobaságok 
miatt, mint a palackos víz, a mérhetetlenül pa
zarló életmód. Annak, aki leveri a fészket (de ál
talában is, az emberek nagy részének) fogalma 
sincs arról, hogy egy fecskének mi a szerepe, ar
ról, hogy egy fecske legalább egy kiló rovart fo
gyaszt el hazánkban töltött ideje alatt… 

Ahhoz, hogy az emberiség hosszútávon esélyt 
kapjon jóléti társadalma fenntartásához, alapve
tő változásokat kell elérnünk. Egy madárra is úgy 
kell gondolnunk, mint a napfelkeltére, vagy a 
gravitációra.

„Egy fecskére is úgy kell gondolnunk, 
akár a napfelkeltére”

Mérhetetlen ostobaságok 
miatt lehetünk veszélyben.

A faj jelentős része 
eltűnhet hazánkból.
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Minden egyes kirepülő fióka 
hatalmas értéket képvisel. 

A lakosok rengeteget tudnak 
segíteni, ha nem verik le 

a fészkeket. Amennyiben ilyen 
esetet tapasztalnak, kérjük, 

jelentsék be az említett 
hatóságokon. 

Emellett készíthetünk mű 
fecskefészket, és biztosíthatunk 

sárgyűjtő helyeket a talaj 
rendszeres öntözésével.

Orbán Zoltán

A koronavírusjárvány miatt a Szigetszentmiklósra tervezett, márciusi 
agyagozás is elmaradt. Tavaly, Huber Kinga keramikus segítségével nagy 
érdeklődéssel zajlott az esemény (fotókon), melynek eredményeként el
készültek a kiégetett műfészkek. Mivel a fészkelési időszak már megkez
dődött, otthoni ötletet mutatunk Önöknek, melyben Orbán Zoltán képe
it és utasításait követve habműanyag, modellgipsz és fűrészpor felhasz
nálásával rövid idő alatt magunk is elkészíthetjük az eresz alá szánt 
műfészkeket. 

1. Rajzoljuk meg a leendő műfészek felső, külső peremét (azért a külsőt, 
mert a negatív sablonnál a fészek falvastagságát is be kell számítanunk, 
ezt is el kell távolítanunk). Ügyeljünk arra, hogy legyen egy sima felület, 
ami a falhoz illeszkedhet. 2. Hosszában és keresztben irdaljuk be a leendő 
fészekmélyedést, majd távolítsuk el a szükségtelen anyagot. 3. Csiszoljuk 
simára a sablont. 4. Béleljük ki a sablont vékony, de erős műanyaggal, 
például egy szétvágott zacskó darabjával. 5. Szárazon adagoljuk egybe a 
gipszet és a fűrészport (23 kis marék fűrészporhoz 45 púpos evőkanál 
gipsz), majd víz óvatos adagolásával készítsünk gyurmánál kicsit hígabb 
állagú masszát. 6. Simítsuk bele a sablonba, szem előtt tartva a gipsz 
gyors kötését. A fészek bejáratát hagyjuk ki. 7. 1020 perc szikkadás után 
kivehetjük a fészket a sablonból. 8. Csiszoljuk simára a műfészek belsejét 
és tetejét. Ragasztással kihelyezhetjük a kész fészket.

KÉSZÍTHET ÖN IS MŰ FECSKEFÉSZKET
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15 . hét április 6–április 12.  Melissa
16 . hét április 13–április 19.  Szent Miklós 
17 . hét április 20–április 26.  Regina
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ANYAKÖNYVI HÍREK
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A két kép között 12 eltérés van. Keresd meg őket! Labirintus

Kösd össze a számokat. 
Ha készen vagy, színezd ki a rajzot!
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7ules.skoda.hu
A KODIAQ modellek WLTP szerinti fogyasztása: 5,0–6,9 l/100 km, CO2 kibocsátása: 131–167 g/km kibocsátása: 131–167 g/km

A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak 
megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi 
fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. 
A feltüntett ár a ŠKODA KODIAQ Ambition 1.5 TSI/150LE modell ajánlott fogyasztói ára 2,5 millió Ft állami támogatással, 600 000 Ft magánszemélyek részére szóló kedvezménnyel és a nagycsaládos 
extracsomag 600 000 Ft kedvezményével csökkentve. A nagycsaládos extracsomag kedvezményt azon nagycsaládosok vehetik igénybe a KODIAQ Ambition és Style modellekre, akik az állami támogatásra 
jogosultak és jogosultságukat az Államkincstár által kiállított igazolással érvényesítik. Az ajánlat legfeljebb a 400 darabos importőri készlet erejéig érvényes. A kép illusztráció.

MEGNŐTT HOZZÁ
A CSALÁD
Hétüléses ŠKODA KODIAQ most akár
2,5 millió forint állami támogatással 
és 1,2 millió forint ŠKODA kedvezménnyel!

5 920 000 Ft-tól
Már akár

PORSCHE M5  
1238 Budapest, Szentlőrinci út, +36 1 421 8220  
skoda@porschem5.hu,  www.porschem5.hu


