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Teljenek csordultig a szívek!
A kupakgyűjtő szív kezdeményezés
annak idején Dániából indult el
hódító útjára és ma már számos
magyarországi
településen
is
megtalálható. Előző év végén pedig
kihelyezésre került Hegyeshalomban
is, a Stettni-tó és Szabadidő Park
parkolójába. A kezdeményezés a
Magyar Vöröskereszt Hegyeshalmi
Alapszervezete
által
került
megvalósításra és nagy sikernek
örvend, ugyanis a decemberi
kihelyezés óta, már 6 alkalommal
szállították el a csordultig telt szív
tartalmát. A kupakgyűjtés célja a
természetvédelem és a jótékonykodás
egybekapcsolása, hiszen a kupakok
beváltásából időről időre befolyt
összeg jótékony célt fog szolgálni.
Első
sorban
beteg
gyerekek
gyógyulását szeretné a szervezet
támogatni.

Milyen kupakok kerülhetnek bele?
Az ásványvizek és a különböző
üdítőitalok flakonjának kupakjai
mellett, a dobozos gyümölcslevek és
tejek csavaros kupakjai is gyűjthetők,

sőt akár flakonos mosószerek,
öblítők, tisztítószerek, samponok,
tusfürdők, testápolók, és fogkrémek
kupakjai is. Egyszóval minden, ami
kupak!
Érdemes odafigyelni, hogy a
kupakok tiszták, szennyeződésektől
mentesek legyenek, és lehetőleg ne
maradjon rajtuk papír vagy árcímke.
Mit ne helyezzünk el a gyűjtőben?
Minden, ami nem műanyag, például
parafadugó vagy fémből készült
kupakok, fedelek.
Az összegyűjtést akár a gyerekekre
is bízhatjuk, hogy ők is szokják a
környezettudatos
eljárásokat és
megtanulják: egy kicsi odafigyeléssel
is lehet segíteni egymást és a
környezetet.
Szóval ne dobd ki, inkább gyűjtsd és
ha arra jársz töltsd bele a szívecskébe!

Tisztelt Hegyeshalmi Lakosok!
Ahogy az Önök életében, úgy önkormányzati szinten is
nagyon sok mindent átírt az előző évben a koronavírusjárvány és sajnos még a 2021-ben is nagyban
meghatározza lehetőségeinket. Az elmúlt évben az állam
elvonta a gépjárműadó önkormányzati részét, nem kell
megfizetni az idegenforgalmi adót, melyek önmagukban
is jelentős bevételkiesést eredményeztek. Erre jött rá az
iparűzési adó 50 %-ának elvétele. Az iparűzési adó nagy
valószínűséggel visszafizetésre kerül, de kérdéses, hogy
mikor, és mi lesz a mértéke. Az adóbevételek teljesülése
határozza meg, hogy milyen fejlesztéseket tudunk idén
magunkra vállalni.
De minden hátráltató tényező ellenére is úgy gondolom,
hogy a korábban kijelölt úton haladunk, még ha
körülmények meg is nehezítik azt.
Folytatjuk és már a végéhez közeledik a kultúrház
építése. Ez a legnagyobb költséggel járó építési, felújítási
tevékenység jelenleg. A beruházás eredményeként
megvalósuló közösségi tér mindenki igényének
megfelelőnek, jó minőségűnek gondoljuk és reményeink
szerint betölti a nagyon régóta meglévő űrt az egyesületek,
szervezetek, községünk kulturális életében.
Az idei év fejlesztései között szerepel számos út,
útszakasz megújítása, szociális lakások felújítása is.
Ezeket pályázat, valamint részben önerő bevonásával
kívánjuk
megvalósítani.
Az előző évben számos pályázatunk kapott pozitív

elbírálást, melyek idén, illetve a közeljövőben kerülnek
megvalósításra. Van olyan is mely már le is zárult.
Nemrégiben fejeződött be a „Tisztítsuk meg az Országot!
2020 projekt keretében az illegálisan elhelyezett
hulladékok felszámolása. Öt önkormányzati területen
összesen 100 m3, közel 26 és fél tonna hulladék került
elszállításra.
Bölcsőde megépítésére 2020-ban nyertünk 190 millió
forintnyi támogatást a Pénzügyminisztériumtól, így 2022.
végére két bölcsődei csoporttal meg is kezdheti
működését. Jelenleg a közbeszerző és a műszaki ellenőr
kiválasztásánál tart a folyamat.
Az óvoda tetőszerkezete és tornaszobája is megújításra
kerül még az idén. Erre 45 millió forintot nyertünk Magyar
Falu Program keretében. A munkálatok előreláthatólag
nyáron fognak zajlani.
Nagy öröm számunkra, hogy hamarosan telkek kerülnek
kialakításra Hegyeshalomban, a benzinkúttal szembeni
területen. Szeretnénk, ha a hegyeshalmi fiatalok helyben
maradnának, így elsősorban nekik kínálunk majd
kedvezményes lehetőséget telekvásárlásra.
Terveink tehát vannak az idei évre is. Azt azonban sajnos
lehetetlen előre megmondani, hogy a vírus-helyzet miatt,
milyen nehézségekkel kell még megküzdenünk, de
igyekeztünk úgy összeállítani a költségvetésünket, hogy a
kieső bevételek ellenére is fejlődni, szépülni tudjon
Hegyeshalom nagyközség.
Szőke László polgármester
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Információk „szemét-ügyben”
Október közepétől igényelhettek szelektív hulladékgyűjtő edényeket azok a lakosok, akik korábban még nem rendelkeztek
úgy nevezett „kék kukával”. Március első felében lesz még egy alkalom azok számára, akik igényelnék az edényzetet. Azt
követően Mosonmagyaróváron, a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. Barátság úti
telephelyén lehet majd érdeklődni. Telefonos elérhetőség: 96/555-545
Ezen, illetve 2020. júliusában megjelent cikkünk nyomán (Zavar? Zavar!), úgy
gondoltuk ismét alaposan körül járjuk a témát, hasznos információkat
összegyűjtve „szemét” ügyben.
Szelektív hulladékgyűjtő szigeteket Hegyeshalomban négy ponton
találhatunk: 1. a Damjanich utca és a Szolnoki utca kereszteződésénél; 2. A
Kossuth utcai vasúti átjárón túl, a Banánérlelő mellett; 3. A vasútállomás
melletti Milleniumi térrel szemben; 4. a Pozsonyi utcán, az Egészségház
mögött. Ezek a szelektív hulladékgyűjtő pontok bárki számára igénybe vehetők.
A hulladékot hetente szállítják el. Felhívjuk mindenki figyelmét a
hulladékgyűjtők rendeltetésszerű használatának betartására! A területeken
térfigyelő kamerák működnek, így az esetleges szabálysértőkről felvétel készül!
A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken túl, a lakosságnak lehetősége van a ház
körül felgyülemlett zöld hulladék elhelyezésére is. Ezt Bezenye irányába, az 1501es közúton az első vasúti átjáró előtti Nyesedék
lerakónál tehetik meg, nyitvatartási időben,
ingyenesen. A területre csak zöld hulladék
helyezhető el!
Amennyiben
a
háztartásban
nagyobb
mennyiségű
hulladék
keletkezik,
azt
Hegyeshalomból a rajkai hulladékudvarra van
lehetőség elszállítani. Nyitva tartásáról és az ott
elhelyezhető hulladékról bővebb információkat a https://kisalfoldikhk.hu/hu/ internetes oldalon találhatnak.
Visszatérve a korábban említett, háztartásokban használatos „kék kukákhoz”. Az edényzetekbe elhelyezhető hulladékok:
szennyeződésmentes papír csomagolási hulladék, újságpapír, szórólap, műanyagitalos palack, fólia, kimosott mosó-, és
tisztitószeres flakon, kimosott tejes- és üdítős doboz, fém italos doboz. Nem helyezhető bele azonban konzerves doboz,
műanyag vödör, üveg, ételmaradékkal szennyezett
csomagolás stb. A szelektív hulladékgyűjtők elszállítása
minden hónap utolsó előtti szerdáján történik. Az elszállított
hulladékot
Hegyeshalomból
a
Kisalföldi
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit
Kft.
jánossomorjai
hulladékudvarára
szállítják,
ahol
szortírozás
után
újrahasznosításra kerül.

Illegális hulladéklerakók felszámolása
Önkormányzatunk a „Tisztítsuk meg az országot!” projekt
keretében 2.476.700Ft-ot nyert illegális hulladék lerakók
megszüntetésére. Összesen öt önkormányzati területről közel
100 köbméternyi szemetet számoltak fel. Ez, mint egy 26,43
tonna háztartási, vegyes, illetve építési hulladékot jelent. A
munkálatok február második felében fejeződtek be. A
megtisztítási
folyamat
során
a
Hegyeshalmi
Községgazdálkodási Kft. és a Kisalföldi
Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai
kiváló együttműködésének köszönhetően
a munkálatok gördülékenyen tudtak
haladni, annak ellenére, hogy az időjárási
körülmények (fagy, hó, sár) nem mindig
voltak
a
legmegfelelőbbek.
Az
összegyűjtött és konténerekbe helyezett
hulladékot a jánossomorjai hulladéklerakó
telephelyre szállították.

A beavatkozást követően a megtisztított területeken
megelőzés céljából figyelmeztető táblák kerültek
kihelyezésre, hogy felhívja a figyelmet, a hulladék
elhelyezésének tilalmára. A fa-, és nyesedék lerakónál pedig
az önkormányzat tervezi, hogy kamera rendszert alakít ki,
melyet a falu központi rendszeréhez csatlakoztathatna.
Az önkormányzat, különböző felületein (honlap, facebook,
újság) a projekt kezdetétől tájékoztatta a
lakosságot a folyamatokról. Ez által bízik
abban, hogy a támogató és pozitív
visszajelzések alapján a területek kiemelt
figyelmet kapnak a helyiek, és a
kirándulók részéről, így hosszútávon is
elkerülhető lesz, hogy a azok újra meg
teljenek hulladékkal.
Tartsuk tisztán együtt környezetünket!
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Ovis farsang 2021.

Vackor csoport

Cinege csoport

Bambi csoport

Napocska csoport
Misi Mókus csoport

Kiszebáb égetés az iskolában

Süni csoport
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A Hegyeshalmi Vasutas Sporthorgász egyesület felhívását olvashatják egyesületük tagjai számára:
TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!
Felhívjuk a horgásztársak figyelmét, hogy a jelenleg érvényben lévő járványügyi intézkedések, szabályok miatt
a 2021. évi horgász engedélyek kiadása a következőképpen fog alakulni!
-

-

-

A 2020. évi fogási naplót helyes adatokkal kitöltve, összesítve a következő címek egyikére kell leadni (kihelyezett
postaláda):
Leadás: Kóczán Antal-Hegyeshalom, Szántó út. 2,
Fekete Tamás- Hegyeshalom, Jázmin út. 44.
Leadási határidő: 2021. február. 28.
Előre leadott fogási napló és Magyar Horgászkártya megléte esetén tudjuk csak az engedélyt elkészíteni!
Az Önre vonatkozó jegyárat a Takarékbankba kell befizetni, vagy utalni az egyesület számlájára (5950011710010945).
Az a horgásztárs, aki az elmúlt évben rendelkezett Stettni – tóra érvényes horgász engedéllyel és nem vett részt a
2020. évi környezetvédelmi napon, neki külön 8000 Ft-ot kell pluszban befizetni. Amennyiben ez elmaradna,
akkor a jegy átvételekor ezt készpénzben kell pótolni!
Az egyesület elnöksége az egyesület számláját napi szinten figyeli, és az ott befizetett kategóriának megfelelően
napokon belül kiállítja az Ön számára horgász engedélyét.
Kérjük, hogy a lenti elérhetőségek valamelyikén érdeklődni szíveskedjenek az engedély elkészültének idejéről,
és az átadás – átvétel helyéről!
Kóczán Antal +36 30 334 6272
Fekete Tamás +36 30 378 8210

Az a horgász, aki a fogási naplót nem adja le határidőre, illetve hibásan tölti ki, vagy
nem összesíti a fogási eredményeket, az Ő részére emelt díjas (6300 Ft) állami jegy kerül kiadásra 2021. évben.
Amennyiben Ön személyi jövedelemadójának 1 % - át az egyesületnek ajánlotta fel, ezúton megköszönjük, ha 2021 –
ben is élni kíván vele, azt személyi jövedelem-adó bevallásakor megteheti az egyesület nevének és adószámnak
19106056 – 1 – 08 feltüntetésével.
Az egyesületünk honlapja megtekinthető a: www.stettni.hu címen.
Tájékozódni lehet továbbá a https://www.facebook.com/groups/186046244790683/ oldalon is.
Halban gazdag, vírusmentes Boldog Új Évet kívánok az Egyesület Elnöksége nevében.
Fekete Tamás
elnök

Kóczán Antal
elnökségi tag

Fatolvajokat értek tetten a polgárőrök
Február 3-án a délelőtti órákban kapta a jelzést a Hegyeshalmi Polgárőrség készenléti
csoportjának két tagja, hogy feltételezhetően illegális favágást folytat két ismeretlen
személy egy önkormányzati tulajdonú erdőben. Tóth Gyula egyesületi elnök
tájékoztatása szerint a polgárőrök 10 percen belül a megadott helyszínre értek, ahol
két középkorú férfi a már kidöntött fatörzseket baltával és kézifűrésszel aprította.
Arra a kérdésre, hogy kinek az engedélyével folytatják a favágást, nem tudtak választ
adni. Így a polgárőrök felvették a kapcsolatot a rendőrséggel és a körzeti megbízottal,
akinek kiérkezéséig az elkövetőket a helyszínen tartották. A hatósági ellenőrzés során
kiderült, hogy az egyik férfi körözés alatt áll. Őt a rendőrök előállították, míg társánál
szabálysértés miatt helyszíni bírságot szabtak ki.

Az újságot szerkesztette: Kézdiné Takács Rita, Szőke László

