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Tavaszi lakossági 

faültetési akció 

  Hegyeshalom Nagyközség 

Önkormányzata az utcafásítás 

ösztönzése és a vezetékekbe 

nőtt fák cseréje céljából 

lakossági faültetési akciót 

hirdetett. Az akció 

lebonyolítását Mészáros Tibor 

ötletgazda vállalta fel. A fák 

beszerzését és szétosztását a 

Községgazdálkodási Kft. és 

munkatársai segítették. A helyi 

lakosok a házak előtti 

közterületre igényelhettek 

főleg gömbkoronájú 

facsemetéket (virágos kőris, 

korai juhar, szivarfa, 

csepleszmeggy), de hársfákat is 

a készlet erejéig, új ültetés vagy 

csere céljából. A hirdetés 

szövegét a facebook helyi 

közösségi oldalain jelentették 

meg. A fák elültetését és 

gondozását a jelentkező 

lakosoknak kellett vállalni. Az 

akció sikerét mutatja, hogy 

2019 - a faültetési akció 

kezdete - óta, az ideivel együtt 

69 lakos 141 fát igényelt és 

ültetett el a háza előtti 

közterületre. Az akció 

folytatódni fog, jövő tavaszra 

újabb 50 fát rendeltek meg a 

Stuja Bt. sopronhorpácsi 

faiskolájától. 
 

Stettni tavi mini tanösvény 

  A Hegyeshalmi Vasutas Sporthorgász Egyesület 

tagjainak lelkiismeretes munkája eredményeként 

elkészült a mini tanösvény a Stettni-tó és Szabadidő 

Park területén, mely mostantól egész évben tetszés 

szerint várja a látogatókat.  

  A tanösvény többségében az erdőben halad, de a 

tó körül is megtalálhatóak az egyes ismertető 

táblák. Ez által a teljes útvonal bejárása során 

megismerkedhetünk a tó-, és az erdő élővilágával és 

akár hódok nyomaival is találkozhatunk.  

  Az egyesület tagjai szabadidejüket áldozták a 

megvalósulásért és remélik, hogy mindenkinek 

elnyeri a tetszését.  

  Kérjük, ha arra járnak, vigyázzanak rá, hogy még 

sok éven keresztül épségét megőrizve látogatható 

maradjon.   
 

Röviden… 
 

„Adj hozzá egy tojást!” elnevezésű 

akció keretében felhívást intéztünk 

a lakosság felé, hogy egy-egy 

általuk készített hímes tojással 

feldíszíthessük településünk 

tojásfáját.  

Sokan csatlakoztak, így húsvétkor 

a hivatal előtti téren a fa szép dísze 

lett községünknek! 

 Köszönjük, hogy csatlakoztak az 

akcióhoz! 

 
 

  Szűk körben, a rendeleteket és a 

biztonsági szabályokat betartva 

helyezték el a helyi polgárőrök a 

Stettni-tó és Szabadidő parkban a 

település májusfáját! Bizakodva, hogy 

a jövő évben korlátozások nélkül 

tehetik meg mindezt, színes 

programokkal dúsítva. 

 Köszönjük! 
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HEGYESHALMI COVID KÖRKÉP 

Házi orvosi szolgálat 

  A betegekért érzett felelősségünk tudatában adunk 

tájékoztatást a COVID világjárvány hegyeshalmi 

„állapotáról”.  

  A betegség 2020. márciusi magyarországi megjelenése 

óta 2021. május 06-ig bezárólag praxisainkban: 

    - az igazolt fertőzöttek- megbetegedettek száma: 555 fő 

    - elhunytak száma: 21 fő, melyből COVID érintett 11 fő 

(50 %-ot meghaladó!) 

    - beoltottak száma: 1729 fő 

  A járványhelyzet javul, de sajnos az elmúlt hetek sem 

teltek el COVID megbetegedések nélkül. Ezért továbbra 

is kérjük a szigorú maszkviselés és a távolságtartás 

betartását. 

  Kérjük, hogy az orvosi rendelőkbe csak előzetes 

telefonhívás és időpontegyeztetés után jöjjenek. 

  A különböző oltóanyagok valószínűleg már 

folyamatosan rendelkezésre állnak. A helyi lehetőségekről 

telefonon, Facebookon, honlapon, Falu Tv-n keresztül 

adunk tájékoztatást. 

  Feszültséget csak a Pfizer oltóanyaggal kapcsolatban 

tapasztaltunk. Az igények sokkal nagyobbak a 

lehetőségeinknél. A behívásoknál szakmai és emberi 

szempontokat kell mérlegelnünk. 

  A sorrend:  

1. újonnan regisztrált „beteg” betegeink 

2. a 60 éven felüliek 

3. a 60 év alatti oltatlanok 

4. a betegségen 3 hón túli átesettek (ők ennyi ideig 

védettnek számítanak) 

  Sokan élnek a kórházban elérhető pénzdíjas védettségi 

teszt elvégeztetésével. Indokoltsága szakmailag nem 

kellően alátámasztott. Igény esetén a vizsgálatra pozitív 

COVID teszt, illetve a második oltást követő 6 héten túl 

kerüljön sor. Alacsony érték megbeszélendő- állunk 

rendelkezésre.  

  Sokan kaptak Astra Zeneca oltást, melynek második 

adagja a 4-12 hét közti időszakban javasolt. Bár a 

leghatékonyabb védettséget a 12. heti ismétlő oltás ad, de 

korábbi beadására -kérés esetén- lesz lehetőség. 

Megelőzésre továbbra is a napi 1000mg C vitamint és a 

napi 2000-3000NE D vitamint javasoljuk. 

  Tapasztalatunk, hogy a védettségi igazolvány az első 

oltás után 2-3 héten belül megérkezik. Probléma esetén 

személyes ügyintézés a kormányablakoknál lehetséges 

(orvosi pecsétes betegségi igazolás, oltási könyvecske, 

átvészeltségi teszt bemutatásával!) 

                               DE FIGYELEM! 

  Az elvárható védettség a második oltás utáni 3. hétre 

alakul ki. Ezért kérjük, hogy a higiénés rendszabályokat, a 

maszk viselést és a távolságtartást mindig vegyük 

komolyan. 

 Továbbra is vigyázzunk egymásra! 

 Szép tavaszt és még szebb nyarat kívánunk!! 

Dr. Cseh Sándor  Dr. Sándor Andrea  

                     Dr. Smodics Katalin 

Iskola 

  Tavaly tavasszal a koronavírus világjárvány betörésével nagy hirtelenséggel álltak át az iskolák online oktatásra. Most 

egy évvel később, március elején ismét országosan digitális térbe szorultak az általános iskolák. (A középiskolák és 

felsőoktatási intézmények már október óta így működtek.) 

  Nusserné Bedő Gyöngyi igazgatónő osztotta meg tapasztalatait, meglátásait az idei bezárásról.  

  Elmondta, hogy a pedagógusoknak tavaly sem okozott gondot az átállás, idén pedig még szélesebb eszköztárral (saját 

video összeállítás, online órák) végezték az oktatást. Pozitívumként emelte ki a KRÉTA elektronikus napló 

szolgáltatásainak fejlesztését. Kifejtette, hogy a tanévet már úgy kezdték, hogy ha szükséges, bármikor váltani tudjanak 

digitális oktatásra. Ennek ellenére a tanárok szakmai munkája lényegesen időigényesebb és fárasztóbb volt az elmúlt 

hetekben, a hatékonysága pedig minden igyekezetük ellenére kérdéses.  

  Hozzátette, hogy a tanárok számára egészségügyi szempontból megnyugtatóbb volt a digitális munkarend, mivel 

legtöbbjük nemrégiben kapta csak meg a védőoltást és esetükben a 2. oltás utáni védettség még nem alakult ki.  

  Kérdésünkre, hogy a szülők, hogyan kezelték a mostani helyzetet elmondta, hogy a szülők/tanulók jelentős része már 

tavaly tapasztalatot szerzett, így ők gördülékenyebben vették az akadályt, és most lényegesen jobban kezelték -bár nem 

volt könnyebb-, mint tavaly. Egy-két esetben okozott azért némi feszültséget a feladatok visszaküldése, az akadozó 

internet, a több házi feladat. Néhány tanuló nem kapcsolódott be a tanulásba, esetükben felkeresték a szülőket: eszközt, 

eszközhasználatban segítséget ajánlottak fel. 

  A tanulóknál azt tapasztalták, a korábbi zárlat feloldása után, hogy minél nagyobbak, annál nehezebben tértek vissza 

a tantermekbe: részben megszokták az otthoni kényelmet, részben féltették a megszerzett jó osztályzatokat, részben 

elszoktak a személyes alkalmazkodástól.  

  Május 10-től pedig a felsősök is visszatérhettek az iskolapadokba. Ezért továbbra is az ősztől aktuális védelmi 

intézkedéseket követik: közösségi tereken maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés, lázmérés. 

   A szülőket kérik, ha a gyermeknek vagy családtagnak betegség tünete van, ne menjen a tanuló közösségbe! 
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Óvoda 

  A 2020-21-es tanév sajnos a járványmegelőzés jegyében telt, márciusban mikor az óvodákat bezárták gyakorlatilag 

megkönnyebbültünk, mert akkor már egymást érték a járványügyi intézkedések, karanténba helyezett csoportok. Ez már 

gyakran a működést veszélyeztette, mivel a munkatársak is karanténba kerültek. A zárás után, ügyeleti rendszerben 

dolgoztunk tovább, az a kisgyermek jöhetett, aki a rendeletben megszabott feltételeknek megfelelt /20-30 %-os volt az 

óvoda kihasználtsága/. A bölcsőde és a konyha nem zárt be. A nyitás után nem vezettünk be újabb megszorító 

intézkedéseket, mivel ezek már a tanév elején bevezetésre kerültek, a misztérium ajánlásának megfelelően, csak 

felhívtuk a figyelmet ezek betartására. 

  Az elkövetkező időszakban nagyarányú fejlesztések történnek az intézményben, ami nem kis áldozattal jár majd, a cél 

érdekében. Már június közepén elkezdődik a tornaterem komplett felújítása, tetőcsere, stb, ezért az óvoda és az udvar 

egy része munkaterületté válik. Ősztől a tervek szerint az óvodaudvaron elkezdődik az új bölcsőde építése, ami 

átmenetileg szintén nehézséget okoz. 

  Úgy gondolom, hogy ezek szükséges áldozatok ahhoz, hogy 2022. végére egy korszerű minden igényt kielégítő 

intézményhálózat jöjjön létre Hegyeshalomban, ami már megfelel a megnövekedett igényeknek. 

            Magyarné Gaál Judit 

 

Polgárőrség 

  Egyesületünk életét nagyban befolyásolta a COVID helyzet. 

  Szolgálatadás terén a 65 éven felüli tagjaink védelme érdekében a zárt gépkocsival történő járőrszolgálatokból 

mellőzve lettek. Csak a szabadtéri gyalogos szolgálatokra osztottuk be idősebb kollegáinkat. Ez nagy terhet tett a 

vállunkra hiszen a szolgálati órák a vírusos időszakban a duplájára nőttek, és ezeket a fiatalabb korosztályú 

polgárőreinkkel kellet pótolni.   

  Természetesen a vírushelyzet okán a szolgálatok tulajdonságai is megváltoztak. Előtérbe került a védekezés és 

megelőzés fogalma. 

  Az első két hullámban az idősek megsegítése, bevásárlások és egyéb életmód segítő feladatokkal. 

  Együttműködve az egészségügyi szolgálatokkal rendszeresen információval láttuk el a település lakosságát. 

Összegezve a településen végzett szolgálataink során, a település fegyelmezetten vette tudomásul a veszélyhelyzetre 

vonatkozó rendelkezéseket. Egyetlen egy alkalommal sem kellett intézkedéshez folyamodnunk.  

  Köszönjük a lakosság türelmét és kitartását ezekben a nehéz időkben. Ismét bebizonyosodott, hogy Hegyeshalom a 

bajban egy emberként tud érvényesülni, és az egyéni problémákon felül tud kerekedni a közösség érdekeit szem előtt 

tartva!                

  Tóth Gyula 

 

Lomtalanítás 

  Idén április 23-25. között került sor településünkön a lomtalanításra, 

mely nagy sikerrel zajlott le. Összehasonlítva a korábbi évek 

tapasztalataival, elmondható, hogy az idei évben volt a legtöbb az 

elszállított hulladék mennyisége. 

  A Hegyeshalmi Tűzoltó Egyesület és a Polgárőrség koordinálta a 

folyamatot, segítségükkel kulturált módon és rugalmasan sikerült 

megoldani ezen feladatot. 

  A két egyesület lomtalanítást megelőző felhívására, nagyon sok, a 

településen élő ember ajánlotta fel fémhulladékát a nemes cél 

érdekében, miszerint a begyűjtött és elhordott fémhulladékból 

származó bevétel a Tűzoltó Egyesület javát szolálja. Olyannyira 

sikeres volt a felhívás, hogy a tervezett szombati begyűjtést ki kellett 

terjeszteni vasárnapra és a keddi napokra, valamint a begyűjtött fém 

mennyisége háromszorosa lett a tavalyi gyűjtésnek. 

  Tóth Gyula egyesületi elnök elmondta, hogy számszerűsítve az 

adatokat, az idei évben 13’860 kg fémhulladékot sikerült leadniuk, 

melynek bevétele 831’600 Ft összeget tett ki.  

Ezt védőfelszerelések és technikai eszközök beszerzésére fordítja az 

egyesület. 

  Szeretnének továbbra is az élvonalban maradni, hogy híven tudják 

szolgálni a lakosságot!  
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Bemutatkozik dr. Nyikovics Bálint és dr. Petrik Fabrícia fogorvosok, akik május 3-tól várják pácienseiket a Pozsonyi 

utcai fogászati rendelőben.  

  Nyikovics Bálint vagyok, Győrben 

születtem, de Mosonmagyaróváron 

nőttem fel. Ekkoriban aktívan 

teniszeztem, ami sajnos az egyetem 

alatt háttérbe szorult, de remélem 

mostantól újra része lesz a 

mindennapjaimnak. A Semmelweis 

Egyetemen végeztem, itt találkoztam 

párommal is. Tanulmányaim 

befejezése után egy rövid ideig 

Mosonmagyaróváron, majd 

Miskolcon és környékén dolgoztam, 

ahol értékes tapasztalatokkal 

gazdagodtam, valamint fél évig 

fogszabályozó rezidensként 

dolgoztam. Ezt a képzésemet itt is 

szeretném folytatni, ha lesz rá 

lehetőségem. 

  Petrik Fabrícia vagyok, Budapesten nőttem fel. Már 6 

éves koromban eldöntöttem, hogy orvos szeretnék lenni, 

de az igazat megvallva sosem gondoltam, hogy végül a 

fogorvosi szakmát választom. A Semmelweis Egyetemen 

végeztem 2020. nyarán. Ezt követően Miskolcon 

dolgoztam iskolafogászaton, valamint óvodás és 

bölcsődés körzetben. Szívügyem a gyermekek 

fogazatának megóvása és helyreállítása. Úgy érzem, hogy 

ez a szakterület áll legközelebb a személyiségemhez.  

Mivel idén nyáron lenne az esküvőnk 

ezért szerettünk volna egy olyan helyet 

találni, amit megfelelőnek tartunk a 

családalapításra. Bálint 

mosonmagyaróvári, és amikor szóba 

került a közös élet azt mondta, csak ezt 

a környéket tudja elképzelni ideális 

otthonnak a családunk számára.  

 

Reméljük a leendő páciensek meg 

lesznek elégedve a munkánkkal és 

hozzáállásunkkal. Igyekszünk a tőlünk 

telhető maximumot nyújtani minden 

kedves páciensnek, és természetesen 

folyamatosan próbáljuk fejleszteni a 

tudásunkat és a képességeinket, hogy 

mindenki megkapja a számára 

legmegfelelőbb kezelést.  

 

Avar és növényi hulladék nyílttéri égetése 

  Az eddig megszokott- önkormányzati rendeleteken 

alapuló belterületi égetés rendszere tervezetten 2020. 

december 31-ét követően megszűnt volna. Innentől az 

önkormányzatok már saját hatáskörben nem 

rendelkezhetnek az avar és kerti hulladék égetésére 

vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapításával.        

A koronavírus -járvány okozta veszélyhelyzet 

megszűnéséig azonban még továbbra is önkormányzati 

hatáskörben marad az égetésre vonatkozó szabályozás.  

Hegyeshalomra vonatkozóan a 10/2013.(V.31.) 

önkormányzati rendelet hatályos, melynek teljes tartalma 

megtekinthető a www.hegyeshalom.hu internetes oldalon.  

Fontos tudni, hogy Hegyeshalom Nagyközség 

közigazgatási belterületén az avar, növényi- és kerti 

hulladék nyílttéri égetése csak hétfőtől csütörtökig - 

ünnepnapok kivételével-, naponta 7. 00 – 18. 00 óra között 

engedélyezett, figyelembe véve meteorológiai 

viszonyokat, illetve az esetleges tűzgyújtási tilalmat.  

  Az égetés során a helyben (telken belül, illetve az azt 

határoló közterületen) keletkezett avar, növényi – és kerti 

hulladék semmisíthető meg. 

 

  Közterületen avar, növényi- és kerti hulladék égetéséhez 

jegyzői engedély szükséges. 

További rendelkezések a fent említett rendeleti 

szabályozásban találhatók. 

Felhívjuk mindenki figyelmét a tűzvédelmi szabályok 

betartására! 
 

Az újságot szerkesztette: Kézdiné Takács Rita, Szőke László  

 

 

http://www.hegyeshalom.hu/

