
SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI LAPJA
www.szigetmonostor.hu

Szigetmonostor egyedi adott-
ságokkal rendelkezik. Lakói és 

látogatói a „Béke szigetének” neve-
zik gyakran. A Duna két ága veszi 
körül, gazdag növény- és állatvilága 
része a mindennapoknak. Családias, 
falusi lakókörnyezet, barátságos 
emberek. A Zöld Program célja e 
békés környezet hosszú távú meg-
őrzése, melynek érdekében

FELADATAINK
1. A gépjármű közlekedés csökken-

tése, ésszerű keretek közt tartása
2. A természeti környezet megóvása
3. Az élővilág sokszínűségének 

fenntartása
4. A fiatalok környezettudatos gon-

dolkodásának fejlesztése
 

Folytatás a 9. oldalon

2021. december / XXVIII. 12.

CIKKAJÁNLÓ

Szigetmonostor Zöld 
Programja

Szigetmonostor
hivatalos online 

felületei
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog 
Új Évet kívánunk az Újságoló olvasóinak!

Nem lesz adóemelés, és támogatást 
kapnak a 70 éven felüliek

A novemberi testületi ülés elején a ki-
adott napirendtől eltérően a telepü-

léskép védelméről szóló rendelet mó-
dosításáról tárgyaltak elsőként a kép-
viselők. A módosítás az előző ülésen is-
mertettek alapján a mobilházak enge-
délyeztetésének mikéntjét érintette. Ez-
zel kapcsolatban Vakli Gábort, a telepü-
lés főépítészét hallgatták meg. Az elő-
terjesztés szerint a mobilházak letelepí-
tését nem kívánják tiltani, amennyiben 
azok megfelelnek a hatályos Helyi Épí-
tési Szabályzat (HÉSZ) rendelkezéseinek, 
illetve a településképi előírásoknak. A fő-
építész azt javasolta, hogy a faluban, a 

WEB: 
www.szigetmonostor.hu

FACEBOOK:
www.facebook.com/
szigetmonostorhirei

YOUTUBE:
szigetmonostor hírei

történelmi övezetben tiltsák a mobil, il-
letve konténerházak letelepítését, míg 
a horányi településrészen alkossanak 
pontos szabályokat arról, milyen előírá-
soknak kell megfeleltetni az ilyen tech-
nológiával készült épületeket.  
Felmerült, hogy a tiltás vonatkozzon az 
összes fémtartó szerkezetű épületre is, 
azonban ez kizárná a fémvázas, könnyű-
szerkezetű családi házak építését, me-
lyek az utóbbi években rendkívül nép-
szerűvé váltak az építtetők körében. 

Folytatás a 7. oldalon
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újságolóKÉPPEL MONDJUK EL.. .

Kikerültek a KRESZ táblák, a település 
teljes területén 40 km/óra a megengedett 
legnagyobb sebesség

Megkezdődött az alsógödi kishajó 
manőverterének kotrása

Gyertyagyújtás a horányi piactéren

Ünnepi fénybe öltözött a révház 
előtti fenyő

Felállították a betlehemet a 
Szabadság téren

Új közvilágítást kapott a Monostori út
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2021. december

Felhívás az állattartás szabályainak betartására

Tájékoztatom az ebtartókat, hogy 
2021. január 7. napjától az állattartá-

si szabályok megszegéséért kiszabható 
büntetés összege jelentősen meg-
emelkedett. 
Az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint 
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról 
és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 
26.) Korm. rendelet szabályai alapján a 
kutyatartás főbb szabályai a következők:

1. A törvény rendelkezései alapján az 
állattartó gondoskodni köteles az 
állat megfelelő és biztonságos elhe-
lyezéséről, szakszerű gondozásáról, 
szökésének megakadályozásáról. Ti-
los a kistestű ebet 10 m2-nél, közepes 
testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 
20 m2-nél kisebb területen tartósan, 
a kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű 
ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél 
rövidebb eszközzel tartósan kikötve 
tartani.

2. Közterületen az eb tulajdonosának 
biztosítania kell, hogy az eb sem más 
állatot, sem embert harapásával ne 
veszélyeztethessen. Belterület közte-
rületén – kivéve az ebek futtatására 
kijelölt területet – ebet csak pórázon 
lehet vezetni. Közterületen ebet csak 
olyan személy vezethet, aki az eb irá-
nyítására, kezelésére és féken tartásá-
ra képes.

3. A kutya tulajdonosának évente kö-
telező veszettség elleni védőoltást a 
kutyának beadatni, valamint az ebet 
transzponderrel megjelöltetni.

4. Aki tevékenységével vagy mulasztá-
sával az állatok védelmére, kíméletére 
vonatkozó jogszabály vagy hatósági 
határozat előírását megsérti vagy an-
nak nem tesz eleget, magatartásának 
súlyához, ismétlődéséhez, és külö-
nösen az állatnak okozott sérelem 
jellegéhez, időtartamához igazodó 
mértékű állatvédelmi bírságot köte-
les fizetni.

A határidőre meg nem fizetett állatvé-
delmi bírság adók módjára behajtan-
dó köztartozás.
Az állatvédelmi bírság összege igen ma-
gas lehet, az állatvédelmi törvény 2021. 
január 7. napjától a korábbi 15.000 Ft 
helyett, 75.000 Ft-ban határozza meg 
az állatvédelmi bírság alapösszegét. A 
bírság összegét a különféle cselekmé-
nyek esetére előírt szorzószám alapján 
kell megállapítani. (Így például, ha valaki 
az állat szökésének megakadályozásáról 
nem, vagy nem megfelelően gondos-
kodott, egyéb körülmény hiányában 
6-os szorzószámot kell alkalmazni, így 
a bírság mértéke, 6×75.000 = 450.000 
Ft lesz a korábbi 6×15.000 = 90.000 Ft 
helyett.)

Az állattartó köteles:
• a jó gazda gondosságával eljárni, az 

állat fajának, fajtájának és élettani 
szükségleteinek megfelelő életfelté-
teleiről gondoskodni,

• gondoskodni az állat igényeinek 
megfelelő rendszeres, de legalább 
napi egyszeri ellenőrzéséről,

• az állat megfelelő és biztonságos el-
helyezéséről, szakszerű gondozásá-
ról, szökésének megakadályozásáról,

• biztosítani a megkötve tartott vagy 
mozgásában egyéb módon korlá-
tozott  állat számára is a zavartalan 
pihenés és a sérülésmentes mozgás 
lehetőségét.

Tilos az állatot:
• kínozni,
• emberre vagy állatra uszítani, illető-

leg állatviadalra idomítani,
• kényszertakarmányozásra fogni, kivé-

ve az egészségügyi megfontolásból 
való kényszerű táplálás esetét,

• a kíméletét nem biztosító módon 
mozgatni és szállítani, elhelyezni,

• a teljesítőképességét felismerhetően 
meghaladó teljesítményre kényszerí-
teni,

• természetellenes és önpusztító tevé-
kenységre szoktatni.

• elűzni,
• elhagyni,
• kitenni,
• állatot a nemi vágy kielégítésére irá-

nyuló cselekmény során felhasználni.

Kérem, hogy a fentiek figyelembe véte-
lével vegyen magához állatot, és gon-
doskodjon róla, különös tekintettel az 
állat szökésének megakadályozására!

Bottlik-Szilágyi Szabina 
aljegyző

Rendelhető önkormányzati szolgáltatások lakosoknak:

Végmann Tibor, településgondnok
06 70 374 0550

Ágaprítás:  Helyszíni megbeszélés alapján 
   8 000 ft/ó
Sittelhelyezés (1-2 taliga)

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 

bekezdése alapján pályázatot hirdet
ALJEGYZŐ

 munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2023. augusztus 31. 
napjáig közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A ve-
zetői megbízás határozott időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 
2015 Szigetmonostor, Fő u. 26.

A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök, ellátandó feladatok:
A Magyarország helyi önkormányzati-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. 
§-ában és egyéb jogszabályokban előírt 
jegyző feladat- és hatáskörébe utalt fel-
adatok helyettesítése, valamint a jegyző 
által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállására, az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint a Szigetmonostori 
Polgármesteri Hivata Közszolgálati Sza-
bályzatának rendelkezései az irányadók. 
Személyi illetmény megállapításának le-
hetősége teljesítményértékeléstől füg-
gően biztosított.

Pályázati feltételek: 
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
• igazgatásszervező vagy közigazga-

tás-szervező alapképzési szakon, 
vagy jogász, vagy államtudomá-
nyi mesterképzési szakon szerzett 
szakképzettség vagy közigazgatási 
mesterképzési szakon szerzett ok-
leveles közigazgatási szakértő vagy 
okleveles közigazgatási menedzser 
szakképzettség

• legalább két év közigazgatási gyakorlat 
• választás, népszavazás lebonyolításá-

val kapcsolatos gyakorlat

• 6 hónap próbaidő vállalása
• gyakorlott szintű számítógépes ismeret
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás le-

folytatásának vállalása a kinevezést 
követő 30 napon belül a 2007. évi 
CLII. törvény alapján.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• jogi vagy közigazgatási szakvizsga 

vagy a Közigazgatási Továbbkép-
zési Kollégium által a teljeskörűen 
közigazgatási jellegűnek minősített 
tudományos fokozat alapján adott 
mentesítés 

• ASP rendszer ismerete
• közigazgatásban eltöltött vezetői ta-

pasztalat

Elvárt kompetenciák:
• jó szintű probléma felismerő, -elemző 

és -megoldó készség
• jó szintű kommunikációs készség
• jó szintű terhelhetőség
• jó szintű vezetési-szervezési készség

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz a 2011. 

évi CXCIX. törvény 45. § (4) bekezdése 
szerint 

• végzettséget, képzettséget, gyakorla-
tot igazoló okiratok másolata 

• motivációs levél (amelyben a szakmai 
tapasztalat is részletesen bemutatás-
ra kerül

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pá-
lyázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul

• nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbí-
rálásában résztvevők a pályázat anya-
got megismerhetik

• nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatko-
zat tételi kötelezettségének eleget tesz

• büntetlen előéletet igazoló 3 hónap-
nál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány vagy annak megkéréséről szóló 
igazolás.

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: 2022. március 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Molnár Zsolt pol-
gármester nyújt, a 06-70-456-9479, a 
06-26-393-512 (108.mellék), valamint a 
06-26-593-064 (108. mellék) telefonszá-
mokon. 

A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton vagy személyesen, a meg-
jelölt határidőre történő beérkezéssel, 
Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal 
részére történő megküldésével (2015 
Szigetmonostor, Fő u. 26.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: 
I/1154/2021., valamint a munkakör 
megnevezését: „aljegyző”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pá-
lyázók személyes meghallgatását köve-
tően a pályázat elbírálásáról az Aljegyző 
javaslata mellett a Polgármester dönt. 
Csak a pályázatok vizsgálata során ki-
választott pályázók kerülnek személyes 
meghallgatásra. A pályázat eredményte-
lenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. február 11.

A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:
• kozigallas.gov.hu internetes oldalon: 

2021. december 8.
• www.szigetmonostor.hu: 2021. de-

cember 8.
• községi hirdetők: 2021. december 8.

Szigetmonostor, 2021. december 3.
Molnár Zsolt

polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 

bekezdése alapján pályázatot hirdet
IGAZGATÁSI ELŐADÓ, ANYAKÖNYVVEZETŐ

 munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2023. november 30-ig tar-
tó közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2015 
Szigetmonostor, Fő u. 26.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny-
ségi körök, ellátandó feladatok:
hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok; 
szociális és gyámügyi feladatok ellátása; 
választással, népszavazással kapcsolatos 
feladatok ellátása; közérdekű adatigény-
lések teljesítése; címkezelési eljárások és 
népesség-nyilvántartási feladok; az ille-
tékes önkormányzati bizottság (jelenleg 
Szociális és Egészségügyi Bizottság) ülé-
seinek jegyzőkönyvezése; a kapcsolódó 
előterjesztések készítése az illetékes ön-
kormányzati bizottság (jelenleg Szociális 
és Egészségügyi Bizottság) valamint a Kép-
viselő-testület üléseire; anyakönyvi ügyek 
teljes körű ügyintézése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállására, az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint a Szigetmonostori Polgármes-
teri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 
rendelkezései az irányadók. Személyi illet-
mény megállapításának lehetősége telje-
sítményértékeléstől függően biztosított.

Pályázati feltételek: 
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
• anyakönyvi szakvizsga
• elektronikus anyakönyvi rendszer is-

merete
• a közszolgálati tisztviselők képesítési 

előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. 
rendeletben meghatározott középfokú 
végzettség: 

 ■ közgazdasági, közszolgálati ren-
dészeti, műszaki középiskolai 
végzettség; vagy középiskolai vég-
zettség és informatikai, ügyviteli, 

közgazdasági, üzleti, közszolgálati 
szakmacsoportba tartozó szakké-
pesítés, vagy kormányablak ügyin-
tézői vizsga

• 6 hónap próbaidő vállalása
• közigazgatásban és igazgatási terüle-

ten szerzett – legalább 1-3 év szakmai 
tapasztalat

• gyakorlott szintű számítógépes ismeret
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefoly-

tatásának vállalása a kinevezést követő 
30 napon belül a 2007. évi CLII. törvény 
alapján.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• felsőfokú képesítés
• közigazgatási alap- vagy szakvizsga 
• ASP rendszer ismerete
• anyakönyvi területen szerzett – lega-

lább 1 éves szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
• jó szintű probléma felismerő, -elemző 

és -megoldó készség
• jó szintű kommunikációs készség
• jó szintű terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
• 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 1. sz. 

melléklete szerinti önéletrajz
• végzettséget, képzettséget, gyakorlatot 

igazoló okiratok másolata;
• motivációs levél (amelyben a szakmai 

tapasztalat is részletesen bemutatásra 
kerül);

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pá-
lyázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul;

• nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírá-
lásában résztvevők a pályázat anyagot 
megismerhetik;

• nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatko-
zat tételi kötelezettségnek eleget tesz;

• büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy 
annak megkéréséről szóló igazolás.

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok el-
bírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. január 12. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Bottlik-Szilágyi Szabina aljegy-
ző nyújt, a 06-70-374-0544, a 06-26-393-
512 (103.mellék), valamint a 06-26-742-
075 (103. mellék) telefonszámokon. 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton vagy személyesen, a meg-
jelölt határidőre történő beérkezéssel, 
Szigetmonostor Község Önkormányza-
tának Aljegyzője részére történő megkül-
désével (2015 Szigetmonostor, Fő u. 26.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 
I/1014/2021., valamint a munkakör meg-
nevezését: „igazgatási előadó”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pá-
lyázók személyes meghallgatását köve-
tően a pályázat elbírálásáról a Polgármes-
ter véleményezése mellett az Aljegyző 
dönt. Csak a pályázatok vizsgálata során 
kiválasztott pályázók kerülnek személyes 
meghallgatásra. A pályázat eredményte-
lenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 
január 21.

A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje:
• kozigallas.gov.hu internetes oldalon: 

2021. december 7.
• www.szigetmonostor.hu: 2021. de-

cember 7.
• községi hirdetők: 2021. december 7.

Szigetmonostor, 2021. december 2.
dr. Vaczó-Tánczos Szilvia jegyző nevében 

és megbízásából
Bottlik-Szilágyi Szabina

aljegyző
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Az adótartozások közzététele

Szigetmonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2018. (01.25.) számú határozatában az adózás rendjéről szóló 
2017. évi CL. törvény 130. § (1) bekezdése alapján helyi adók és a gépjármű adó vonatkozásában 90 napon keresztül folya-

matosan fennálló adótartozással rendelkező, 50 legnagyobb összeggel tartozó jogi személy, valamint magánszemély adózó 
listájának helyben szokásos módon (a községi hirdetőkön és a helyi önkormányzati újságban való), negyedévente történő köz-
zétételéről döntött és felkérte a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
A közzétételre ezúttal a 2021. november 30-án fennálló adótartozások tekintetében kerül sor, az adóhatóság nyilvántartása 
alapján az alábbi kimutatásban. 

dr. Vaczó-Tánczos Szilvia jegyző nevében és megbízásából
Bottlik-Szilágyi Szabina aljegyző

A leválogatás 90 napon túli tartozásokra szűr le. Magánszemélyek esetén 50.000 Ft, jogi 
személyek esetén 100.000 Ft-nál nagyobb összegeket listáz ki. 

Adózó neve Lakhelye/Székhelye Adótartozás összeg
1 Takács László Ferenc 2016 Leányfalu, Rigó utca 19. A ép. 1 749 960 Ft
2 Sneider Judit 2015 Szigetmonostor, Galagonya utca 7.  586 325 Ft
3 Kéri Katalin Ágnes 1154 Budapest, Baksai Sándor utca 31.  535 350 Ft
4 Kadlicskó Beáta Rita 1077 Budapest, Király utca 31. V em./5  388 450 Ft
5 Dankovits Renáta 2000 Szentendre, Pomázi köz 4.  360 000 Ft
6 Zana Balázs 2017 Pócsmegyer, Leander utca 4.  357 000 Ft
7 Balog Gábor 1108 Budapest, Gergely utca 128. B lh. III em./17  326 025 Ft
8 Benkovits Andrea 2015 Szigetmonostor, Munkácsy utca 1.  317 437 Ft
9 Hades Faktor Kft. 1111 Budapest, Bartók Béla út 30. fe em./15  274 275 Ft

10 Encsi István Zoltán 3526 Miskolc, Lehel utca 5. AS./1  232 050 Ft
11 Pálfalvi Csaba Szabolcs 2015 Szigetmonostor, Fürj utca 12.  203 800 Ft
12 Szigetvári-Császár Brigitta Nóra 2015 Szigetmonostor, Vadgalamb utca 38.  202 962 Ft
13 SZEZÁRIÓ Épületfenntartó Szolgáltató Kft 2015 Szigetmonostor, Vadvirág utca 47.  190 276 Ft
14 Gillich Koppány 2015 Szigetmonostor, Füzeserdő kisdunapart 1.  189 535 Ft
15 Kovács Béla 2015 Szigetmonostor, Nefelejcs utca 23.  166 497 Ft
16 Szoboszlai István 2015 Szigetmonostor, Nárcisz utca 15.  135 150 Ft
17 Mócsai Tihamér 2015 Szigetmonostor, Fő utca 52.  108 750 Ft
18 BACCHUS VENDÉGLŐ KFT. - "KTA" 2015 Szigetmonostor, Petőfi utca 19.  107 400 Ft
19 Holtner Gábor 2015 Szigetmonostor, Nefelejcs utca 49.  94 024 Ft
20 Czobor Imre 2015 Szigetmonostor, Petőfi utca 24.  93 750 Ft
21 Csonka Lajos 2030 Érd, Egervári utca 29.  90 000 Ft
22 Migléczi László Gyula 2015 Szigetmonostor, Zöldfa utca 4.  87 500 Ft
23 Schromm Ervin 1039 Budapest, Királyok útja 297. E ép. FS em./501  82 657 Ft
24 Budainé Laukó Mónika 2015 Szigetmonostor, Fenyőliget utca 4.  78 750 Ft
25 Tóth Anikó Ilona 2015 Szigetmonostor, Horánygyöngye utca 80.  75 330 Ft
26 Lombai Sarolta Judit 1031 Budapest, Keve utca 49/B. 2  a.  74 998 Ft
27 Pintér Géza József 2120 Dunakeszi, Szántó utca 10.  71 325 Ft
28 Gyenes Dániel 7475 Bőszénfa, Fő utca 12/A.  70 000 Ft
29 Gábor Gábor 2015 Szigetmonostor, Dunavirág utca 4.  69 297 Ft
30 Borszéki Dorottya 2015 Szigetmonostor, Bem utca 40.  67 500 Ft
31 Baráti Norbert 2015 Szigetmonostor, Zöldfa utca 10.  67 220 Ft
32 Peiker Zsolt Ferenc 1146 Budapest, Thököly út 66. AS./3  66 444 Ft
33 Horváth Gáborné 2015 Szigetmonostor, Vadvirág utca 65.  65 205 Ft
34 Bordás Lászlóné 2000 Szentendre, Petőfi utca 2/2.  64 900 Ft
35 Szántó György 2015 Szigetmonostor, Gát utca 11.  64 860 Ft
36 Jakab-Szabó Adrienn 1143 Budapest, Ilka utca 53. II em./2  59 772 Ft
37 Rácskai Károlyné 1068 Budapest, Szondy utca 102. II em./1  59 625 Ft
38 Keszei Borbála 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 45-47. 2 em./7  57 112 Ft
39 Bolla Gáborné 1203 Budapest, Korom utca 13. 2  a.  56 500 Ft
40 Elena Nanou 1139 Budapest, Tahi utca 68/C. 4 em./4  56 430 Ft
41 Horváth László András 1112 Budapest, Érdi út 6. A ép.  55 000 Ft
42 Dr. Csermely Márta Antónia 2000 Szentendre, Bartók Béla út 4.  54 490 Ft
43 Veleczki Péter 2015 Szigetmonostor, Nagyduna sétány 56.  53 750 Ft
44 Füzfa Zoltán 2015 Szigetmonostor, Orgona utca 19.  53 454 Ft
45 Dudás Mónika 1157 Budapest, Páskom park 5. IV em./25  53 325 Ft
46 Nagy Zsolt 40200 Linz, UNIONSTRASSE str 149. 4 em./27  52 050 Ft
47 Ifj. Becsei Mihály 2015 Szigetmonostor, Kossuth utca 14.  50 310 Ft
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Nem lesz adóemelés, és támogatást kapnak 
a 70 éven felüliek

Folytatás a címoldalról

A hosszú vita végén a testület az 
eredeti előterjesztést fogadta el. 

Ennek alapján helyi jelentőségű termé-
szetvédelmi területen mobilház, mobil 
építmény nem létesíthető, ugyanak-
kor lakóterületen, amennyiben a Helyi 
Építési Szabályzat (HÉSZ), az OTÉK és a 
településkép védelméről szóló rendelet 
előírásainak megfelel, abban az esetben 
mobilház letelepíthető.
Folytatódott a 2022-es költségvetés 
koncepciójának kidolgozása. Ennek ke-
retében az összes intézménytől bekér-
ték a jövő évre tervezett bevételekről és 
kiadásokról szóló költségvetés terveze-
teket, amelyeket a hivatal fog egységes 
koncepcióvá alakítani, majd a következő 
bizottsági üléseken fognak pontosítani 
és részletezni. Molnár Zsolt polgármes-
ter ezzel kapcsolatban elmondta, hogy 
sok idei pályázati fejlesztés folytatódik a 
következő évben. Ilyen a kompok, révek 
fejlesztésére kapott forrás felhasználása, 
az orvosi eszközbeszerzés megvalósítá-
sa, a kamerarendszer telepítése, közvi-
lágítás korszerűsítése, Horánygyöngye  
– Vadvirág utcai csomópont fejlesztése. 
A jövő évben ezek mellett folytatódik 
a Jövő Erdeje fejlesztése, a települé-
si komposztáló megvalósítása. Sürgős 
megoldást kívánt az iskola tetőjének 
javítása, mivel jelenleg erős csapadék 
esetén beázik. Idén elnyert pályázatból 
kell megvalósítani jövőre az ifjúsági ház 
kialakítását, valamint az orvosi rendelő 
tetőzetének felújítását, és a klimatizálá-
sát, és eszközbeszerzését is. 
Ezután a Fővárosi Vízművek közérdekű 
kötelezettség-vállalásának felhaszná-
lástól tárgyaltak a képviselők. Az eddigi 
Szigetmonostorra eső 1%-os támogatás 
2022-ben a főváros döntése értelmében 
0,5%-ra csökkent. Ennek alapján a 2022. 
évi támogatás várható összege brut-
tó  41 591 000 Ft. Ez a támogatás nem 
fordítható az önkormányzat működési 
költségeinek finanszírozásra, valamint 
az önkormányzat 2011. évi CLXXXIX 
törvényben meghatározott kötelező 
feladatainak ellátására. A terveik szerint 

ebből az összegből támogatnák a lakos-
ság komposztládákkal történő ellátását, 
a megfelelő tájékoztatás (Ismertető, 
tanfolyam) biztosítását (2,5 millió Ft), 
valamint egy települési komposztáló 
létrehozásához szükséges ingatlanvá-
sárlást (11,5 millió Ft.) Emellett a még 
csatornázatlan utcák csatornahálózatá-
nak tervezési költségeit (5 millió Ft.), a 
Víz Világnapja megrendezését (1,5 millió 
Ft.) és a horányi ivóvízhálózat bővíté-
sének következő ütemét (20 millió Ft.) 
finanszíroznák a Vízművek támogatá-
sából. A fenti összegek, természetesen 
csak irányszámok.
A következő napirendi pontban a pol-
gármester tájékoztatta a képviselőket, 
hogy a Szigeti Többcélú Feladatok Ellá-
tására Létrejött Önkormányzati Társulás 
(SZÖT) és a Dunakanyari Tűzvédelemre 
és Kihelyezett Mentőszolgálati Felada-
tok Ellátására Létrejött Önkormányzati 
Társulás („DÖT”) megszűnik. Ennek oka, 
hogy a gesztor önkormányzatnak túl-
zott adminisztrációs terhet jelentett a 
társulások fenntartása. Ennek ellenére 
a társulások céljainak megvalósításáról 
és az ehhez szükséges önkormányzatok 
közötti együttműködésről a társulások 
tagjai nem mondtak le, az egyes célok 
mentén úgy, ahogy eddig is továbbra 
is fennmarad. A DÖT tulajdonában lévő 
Dacia Duster gépkocsit az önkormány-
zat könyv szerinti értéken megvásárolja 
és azt a polgárőrség részére üzemben 
tartásra átadja.
A két ülés között történt fontosabb ese-
ményekről szóló polgármesteri beszá-
moló keretében Molnár Zsolt elmondta, 
hogy november 29.-én elkezdődött a 
Monostori úton, az új járda és a kerékpár 
út mentén, az új lámpatestek felszerelé-
se. Emiatt néhol a hozzáférés biztosítása 
miatt le kellett gallyazni néhány fát. 
Újabb építési telek, 2763 helyrajzi számú 
terület értékesítését függesztette fel a 
képviselő testület. 
Veres Balázs és Kovács Attila a Monosto-
ri Művésztelep nevében kérte az önkor-
mányzatot, hogy továbbra is nyújtson 
támogatást a telep működéséhez, amit 
már több éve sikeresen valósítottak 

meg a Faluházban. A telep tagjai egye-
sület alapítását tervezik, azért, hogy az 
önkormányzati támogatás mellett más 
pénzügyi forrásokat is be tudjanak von-
ni. Javaslatuk alapján 5 évre kívánnak az 
önkormányzattal együttműködési meg-
állapodást kötni. Ennek keretében az 
alkotótábor lebonyolítása mellett, zsű-
riztetett köztéri szobrokat ajánlanánk 
fel a településnek és gondoskodnának 
azok karbantartásáról, téliesítéséről is. 
A testület úgy döntött, hogy erre a fel-
adatra továbbra is a Faluház költségve-
tésének terhére nyújt támogatást, azzal 
a feltétellel, hogy ez nem jelenthet az 
eddigiekhez képest többlet költséget a 
településnek.  
Tulajdoni ügyek és az ügyvédi beszámo-
ló tárgyalása után a bizottságok tájékoz-
tatója következett. Itt erősítette meg Dr. 
Gotthard Viktor, hogy november 30-cal 
lemond a Pénzügyi és Fejlesztési bizott-
ság elnöki tisztéről és ezzel együtt a bi-
zottsági tagságáról is. Döntését azzal 
indokolta, hogy több, bizottsága által 
javasolt előterjesztést nem fogadott el 
a testület, illetve másképpen képzeli el 
az önkormányzat vállalkozásokkal kap-
csolatos koncepcióját. A fejlesztésekkel 
kapcsolatban elhangzott, hogy a vizi-
turisztika fejlesztésére beadott pályázat 
keretében, amennyiben azt elfogadják, 
megvalósulhat az alsó lépcső folytatásá-
nál egy vizi-sport kikötő, ami nem mo-
toros, hanem kajak-kenu, és kielboatok 
számára nyújtana kikötési lehetőséget, 
valamint a kishajó kikötőtől északra, egy 
sólyapálya is megépülhet. Ezen kívül, 
pedig az előző pályázatból kimaradt öl-
tözők kerülnének kivitelezésre a horányi 
strandon. 
Az ifjúsági ház kivitelezésére lezajlott a 
cégek kiválasztása. A legjobb ajánlatot 
a Helyi Erők Kft. nyerte el, így megkez-
dődik a kivitelezői szerződés megkö-
tésének előkészítése. Az ifjúsági házra 
tervezett napelem rendszer telepítésére 
két ajánlat érkezett be, itt a Solartechnik 
Kft. nyerte el a kivitelezést.
Rózsa József, az Ügyrendi, Kommuni-
kációs és Közlekedési Bizottság elnöke 
tájékoztatásában elmondta, hogy elfo-
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Mi kérdeztünk, olvasóink válaszoltak

Októberben egy rövid kérdőívet tet-
tünk közé a település honlapján és 

az Újságolóban, amelyben olvasóink 
újsággal kapcsolatos véleményére vol-
tunk kíváncsiak. A kérdőívet 71 fő töltöt-
te ki. Természetesen ez nem tekinthető 
reprezentatív mintának, de számunkra 
érdekes visszajelzés. 
Az első kérdés arra vonatkozott, hogy 
nyaraló, vagy állandó lakos-e a kitöltő. 
Nos, a többség, 57 fő életvitelszerűen 
él Szigetmonostoron, míg a többiek 
nyaralóval rendelkezők, vagy itt nyara-
ló vendégek. Az olvasás gyakoriságát 
firtató kérdésünkre, 51-en válaszolták, 
hogy minden lapszámot elolvasnak, 
míg 18-an csak néha lapoznak fel egy-
egy Újságolót, 2 fő pedig úgy töltötte ki 
a kérdőívet, hogy bár hallott a lapról, de 
még nem találkozott vele.
Nagyobb eloszlást mutattak a válaszok 
arra a kérdésre vonatkozóan, hogy ki 
milyen formátumban jut hozzá a laphoz. 
21-en, kizárólag elektronikus formában 
olvasnak minket, a facebookon, vagy a 
település portálján keresztül. 30-an je-
lölték meg, hogy mind elektronikusan, 
mind nyomtatott formátumban, és 20-
an kizárólag papír alapon jutnak Újságo-
lóhoz.
Számomra meglepő módon a válasz-
adók közül 35-en nem szeretnék, ha a 
postaládájukba juttatná el a lapot az 

önkormányzat, ezzel szemben a válasz-
adók minimális többsége szívesen ven-
né, ha nem kellene a lerakó pontokra 
elmenni az aktuális lapszámért.
A tematikával kapcsolatos kérdésre 
adott válaszokból kitűnik, hogy a több-
ség, az egyéb témák mellett, elsősorban 
az önkormányzati hírekre és a közérdekű 
tájékoztatókra kíváncsi (64 fő). Jelentős 
olvasótábora van a válaszadók között a 
helyi kulturális és sport híreknek (39 fő), 
de a helyiekkel készített interjúknak is 
(40 fő)
A válaszadók többsége (50 fő) elégedett 
a jelenlegi külső oldalon színes, a belső 
oldalakon fekete-fehér formátummal, a 
teljesen színes újságot, csak 21 kitöltő 
szeretné kézbe venni.
Az újság ingyenességével, vagy fize-
tősségével kapcsolatos kérdésre 33-an 
válaszolták, hogy semmiképpen sem 
szeretnének fizetni az Újságolóért, 27-
en csak abban az esetben nyitnák ki a 
pénztárcájukat, ha a lap terjedelmében 
és tartalmában is többet nyújtana a je-
lenleginél, míg 11 olvasónk most is szí-
vesen fizetne egy-egy lapszámért.
Minden kitöltőnek ezúton szeretnénk 
megköszönni, hogy véleményével segí-
tette a szerkesztőség munkáját!

Hantos Zoltán

gadták a Rapp Zoltán által kidolgozott 
Zöld Programot, kiegészítve a komposz-
tálást a perma-kultúrás gazdálkodás tá-
mogatásával. A kompok, révek kapcsán 
a Rudas és Társa Kft-vel megköttetett az 
új módosított szerződés. A Dunakomp 
kft. képviselője jelezte, hogy a 2022-es 
évben jegyáremelést tervez. Ezzel kap-
csolatban a bizottság kéri annak jogi 
vizsgálatát, hogy az önkormányzattal 
szerződésben álló, közfeladatot végző 
vállalkozás jogosult-e egyoldalú díjeme-
lésre, az érvényben lévő veszélyhelyzeti 
jogszabályokra tekintettel.
A bizottság jövő hétig kidolgozza 2022-
es munkatervét, ami alapján működni 
kíván a következő évben. Ehhez a költ-
ségvetést érintő javaslatokat is fog a tes-
tületnek benyújtani. Ezek témája a kom-
munikációs költségek, komposztálási 
rendszer kiépítésének költsége, kompok, 
révek, úthálózat fejlesztés. A bizottság ja-
vasolja egy új igazgatási előadó státusz 
létrehozását, valamint a közterület fel-
ügyelő feladatainak kiegészítését a me-
zőőri jogosultságokkal és feladatokkal.   
Fürné Láng Erika, a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság elnöke elmondta, 
hogy a bizottság döntött a Bursa Hun-
garica pályázat támogatottjairól. Mivel a 
pandémia miatt elmarad az idei idősek 
estéje, ezért a bizottság javasolja, hogy 
minden 70 év fölötti szigetmonostori 
egyszeri pénzjuttatást kapjon. Ez kb. 
350 főt érint.  A testület döntése alapján 
10.000 forint egyszeri támogatást sza-
vazott meg, minden 70 év feletti helyi 
lakosnak, amelyet postai úton fognak 
kézbesíteni az érintetteknek.
A távolmaradások igazolása után, az 
egyebek napirendi pontban a Dunaka-
nyar Hírmondó 2022. évi működésére 
szavaztak meg havi bruttó 50 000 fo-
rintot.  Szintén ebben a napirendi pont-
nál, Bottlikné-Szilágyi Szabina aljegyző 
tájékoztatta a képviselőket, hogy az 
előző ülésen elfogadott adóemelésről 
szóló rendeletet vissza kell vonni, mi-
vel időközben a kormány rendeletben, 
ismételten befagyasztotta a helyi adók 
emelését. Ebből következően a kommu-
nális adó mértéke továbbra is 12 500 Ft. 
marad.

Hantos Zoltán

hirdetési helye

információ:
hantos.zoltan@gmail.com

Ez az Ön
30.000 Ft

15.000 Ft

7.500 Ft

3.750 Ft

3.500 Ft
egyéb méret

oldal

oldal

oldal

oldal
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Szigetmonostor zöld programja

Folytatás a címoldalról

A TEENDŐK 

1. A közlekedés ésszerűsítése érdekekében
1.1. A közlekedési infrastruktúránk már ma is túlter-

helt, a híd projektek pedig ellehetetlenültek. Reg-
gelente és délután a munkába menők, munkából 
jövők várakoznak a dunai átkeléseknél, majd sok 
időt töltenek a dugókban. A megoldás nem az, 
hogy minden utunkat Horányban leaszfaltozzuk, a 
földutak karbantartása közös feladat (amihez némi 
szakmai iránymutatás elkéne). Kiknek javasoljuk, 
hogy ide költözzenek? Elsősorban azoknak, akik-
nek nem kell naponta fix időre bejárniuk a munka-
helyükre. A távmunka feltételei helyben adottak. 
Feladatunk, hogy erre minden fórumon folyamatosan 
felhívjuk a figyelmet, kiemelve, hogy a település falu-
sias jellegét nem kívánjuk megváltoztatni, maradnak 
a földutak, az állattartás, madarak, vadak, erdők, stb.

1.2. A révek fejlesztése, járatok sűrítése, az üzemidő növe-
lése, hogy több embernek legyen vonzó a tömegköz-
lekedés igénybevétele. Konkrétan, a gödi rév és a Pász-
tor-rév járjon fél óránként, üzemidejüket növeljük meg 
este 10-10:30-ig. Ez a módosítás biztonságossá tenné 
a szentendrei HÉV és a váci vasútvonal elérését. Ez a 
többlet járatszám többlet személyzetet és üzemkölt-
séget igényel. A járatok bevételei erre nem nyújtanak 
fedezetet, mivel a 65 év felettiek ingyen utaznak (ők 
teszik ki az utasok kb. 70%-át), a diák- és dolgozói bér-
letekből befolyó összeg a mai költségeket sem fedezi. 
A megoldás, tekintettel arra, hogy ez közfeladat és 
az önkormányzat költségvetésében erre nincs forrás, 
folyamatos állami támogatást igényel. Ezt a fejlesztést 
2022-ben szeretnénk megvalósítani.

1.3. A két kompátkelő kapacitása műszakilag nehezen 
növelhető. Cél a biztonságos üzemeltetés és a terhe-
lés növekedésének megállítása. Ehhez szükség van 
egy tartalék kompra a dunakeszi átkelésnél, melynek 
forrása állami pályázat lehet. A járatsűrűséget emelni 
kell, ma már nem elég a reggeli dupla járat, délután 
is szükség van rá és nem ad hoc, hanem állandó jel-
leggel. A sűrítés és az esetleges üzemidő meghosz-
szabbítása itt is többlet költséggel jár. Ennek fedezete 
folyamatos állami támogatás kell legyen. Az üzemidő 
hosszabbításról a valós igények felmérését követően 
lehet döntést hozni. Az igényfelmérést 2021. év vé-
géig el kell végezni. A járatsűrítés bevezetése elkerül-
hetetlen 2022-ben, még a 11-es út korszerűsítésének 
megkezdése előtt. A fejlesztést (tartalék komp) szeret-
nénk 2022-ben, állami pályázatból megvalósítani. 

1.4. Szorgalmazzuk a gépkocsik kihasználásának javí-
tását. Elképesztő pazarlás, hogy 10 autóból 8-ban 
csak a vezető utazik. A helyi közösségen belül nép-

szerűsíteni fogjuk a telekocsit. A legtöbb autós Bu-
dapestre megy. Mehetnének ketten, hárman heti 
váltásban másnak-másnak az autóján. Alakítsunk ki 
gyűjtőpontokat, pl. Szabadság tér, horányi piactér, 
Attila büfé, ahol megtelhetnének az autók. Ugyanez 
visszafelé macerásabb, Budapesten kell találni gyűj-
tő pontokat, pl. Újpest Városkapu. A telekocsi rend-
szer ösztönzésére ki kell találnunk egy rendszert. 
Első lépésként a Pásztor-révhez menő iskolások, mun-
kába járók esetében érdemes bevezetni. A gyűjtőpon-
tok egyszerűen meghatározhatók – pl. Szabadság tér, 
horányi piac, Szentendrei út eleje – ráadásul az iskolá-
sok csoportokban egy időben végeznek, így a szállí-
tó fordulók megbeszélése sem bonyolult. A telekocsi 
bevezetése a járványhelyzet függvénye. A rendszer 
kidolgozását be kellene fejezni 2021-ben.

1.5. A helyi közlekedést segíti az üzemelő elektromos 
busz. Ennek kapacitása korlátozott, a bővítés pályá-
zattal lehetséges. Az üzemeltetés költségei elemzésre 
szorulnak, érdemes megfontolnunk gazdaságosabb 
alternatív megoldások bevezetését.

1.6. A településen belül ésszerűtlenül nagy a gépjármű 
forgalom, holott kerékpárral, gyalog szinte minden 
feladat megoldható. Ehhez biztonságossá kell ten-
nünk a közlekedést. Ezt szolgálta már eddig is a pá-
lyázatokból megvalósult kerékpárút/sáv kialakítások, 
járdaépítések. Ezeket folytatjuk. Nagyobb figyelmet 
kell fordítanunk az iskolások biztonságára. Ebben az 
első lépést megtettük a sárga hátizsák huzatok kiosz-
tásával. De ez kevés. Rendszeres programmá kell tenni 
a gyerekek kerékpárjainak felülvizsgálatát (világítás) 
és a láthatósági eszközök használatát kötelezővé kell 
tenni. Az oktatásba a rendőrséget be kell vonni, amire 
a szentendrei kapitányság lelkes készséget mutatott 
(de nem éltünk vele). A horányi kerékpár szabvány-
tól (világítás mutatóba sincs) meg kell szabadulni. 
Ellenőrizni érdemes lenne azzal a szankcióval, hogy 
helyben meg kell vásárolni a lámpát vagy a látható-
sági eszközt. A Zöld Sziget Iskola közreműködése igen 
fontos ezügyben. Kívánatos, hogy legkésőbb 2022 
tavaszán meg is történjenek a lépések. A biztonságos 
közlekedés további előfeltétele a főbb utak kátyúinak 
folyamatos tömködése. Ez az Önkormányzat felelős-
sége és állandó feladata.

1.7. Gyakori jelenség a rendszám nélküli terepmotorosok 
feltűnése az erdőben. Ez a sétálókat is, de legfőképp a 
természeti környezetet rendkívüli mértékben károsít-
ja. A fiatalok motorozási mániájának biztonságos ke-
retet kell adnunk. Fontos teendők: a jogosítvány nél-
küli motorozás megakadályozása, a rendszámköteles 
motorok regisztrálása, egy olyan terep megkeresése, 
ahol gyakorolhatnak tapasztalt kísérő segítéségével.  

1.8. A biztonságos közlekedés előmozdítása érdekében 
mérsékelni kívánjuk a gépjárművek sebességét. Ezért 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK



10

újságoló
a település egész területére egységesen 40 km/ó se-
bességkorlátozást vezetünk be még 2021-ben. A se-
besség betartásának ellenőrzésére kezdeményezzük 
a rendőrség közreműködést, illetve alternatív, infor-
mális eszközöket is alkalmazni fogunk.

2. A természeti környezet megóvása sokrétű tevékenységet 
igényel. Ebben feladata az állami szerveknek, az önkor-
mányzatnak, a helyi lakosoknak és az idelátogatóknak is 
van.

2.1. Az önkormányzat kiemelt feladata kell legyen a meg-
lévő szabályok következetes betartatása, a szabály-
szegők határozott szankcionálása.

2.2. A Szentendrei sziget egésze ivóvízbázis. Innen látják 
el Budapestet ivóvízzel. Szigorú szabályok közt élünk, 
akár a kutak létesítését, akár bármely fejlesztést ille-
tően vagy a mezőgazdasági termelés vegyszerhasz-
nálatát tiltva. Nem beszélve a dunai átkelők létesítés-
ről, vagy a kompok működését szinte ellehetetlenítő 
kotrási tilalomról. Ehhez képest kevés figyelem esik a 
szennyvíz kezelésre. A település egy része nem ren-
delkezik vezetékes ivóvízzel, alkalmanként vízhiány-
ban szenved a kutak elapadása vagy elöntése miatt. 
A szennyvíz hálózat kiépítése szintén hiányos. Renge-
tegen kényszerülnek az emésztők sűrű és drága szip-
pantására, mások már rég megoldották „okosban” és 
nem szippantanak soha. Elfogadhatatlan a vízbázis 
ilyen felelőtlen kezelése, a talaj felette folyamatosan 
szennyeződik. A probléma megoldása nem egyéni és 
nem önkormányzati feladat, erre forrással egyik sem 
rendelkezik. A vonatkozó jogszabály erejénél fogva ez 
állami feladat, a víz- és csatorna gerincvezetékek ki-
építése. Feladatunk, hogy erre az illetékesek figyelmét 
folyamatosan felhívjuk, megragadva minden formális 
és informális kommunikációs lehetőséget.

2.3. A településen családi házak vannak, egyedi fűtéssel. 
A lakók vagy gázzal vagy fával fűtenek. Sajnos eseten-
ként előfordul, hogy szennyezett fahulladékot, egyéb 
hulladékot égetnek. Ezzel jelentős légszennyezést 
okoznak. A helytelen gyakorlat szankcionálására a 
jogszabályok elméleti, de a gyakorlatban kivitelezhe-
tetlen megoldást kínálnak. Teendőink ezért informáli-
sak lehetnek.
2.3.1. Tájékoztató anyag készítése a hulladékok el-

égetésének következményeiről, egészségügyi 
hatásairól. Ezt tájékoztatásként a fűtési szezon 
alatt a honlapunkon, az újságunkban, közössé-
gi médiában közzé tesszük és ismételten fel-
hívjuk rá a figyelmet.

2.3.2. Amikor a facebookon látunk például olyan 
fahulladék hirdetést, mely nyilvánvalóan ve-
gyileg kezelt fa, azonnal válaszoljunk, közölve, 
hogy helye a hulladék udvarban van. Megfon-
tolandó, hogy ilyen választ az önkormányzat 
képviselője is elhelyezhetne, megjelölve egy-
ben a hulladékudvar helyét.

2.4. A működő napelemes rendszerek megmutatása és 
az új szabályozás ismertetése segítheti az alternatív 
energiatermelés terjedését. 

2.5. Ipartelepítés – a település érdeke, hogy az iparűzési 
adó bevétel növekedjék új vállalkozások indulásával. 
A vízbázis miatt a lehetőségeink eleve korlátozottak. 
Csak olyan tevékenység fogadható be, mely a környe-
zetet nem szennyezi, nem jár együtt nehéz teherau-
tók forgalmával és nem jár hatalmas épületek felhú-
zásával. Szívesen látunk viszont olyan vállalkozásokat, 
melyek segítik a helyi termékek feldolgozását, a helyi 
munkaerő foglalkoztatását.

2.6. A település zöld területei több kézben vannak. Ki-
emelt feladatunk a zöld jelleg fenntartása.
2.6.1. A magánkertek felmérése igen indokolt. Az elha-

nyagolt ingatlanok rendbetételének kikényszerí-
tése az önkormányzat halaszthatatlan feladata. 
Az ápolt kertekben is a fák állapotának megálla-
pítása és a teendők meghatározása szakemberek 
bevonásával fontos, tekintettel a fellépő viharok-
ra. Az engedély nélküli fairtások szankcionálása 
igen időszerű.

2.6.2. Fontos teendő a zöld hulladék kezelése. Az ége-
tés egész évben tilos, de szankcionálása nem 
megoldott. Elsősorban az egyéni komposztálás 
lehet megoldás. Ez ügyben az önkormányzat és 
a civil szervezetek feladata a szakmai tanácsadás, 
népszerűsítés. A bomlási folyamatok gyorsítására 
a vegyszerek alkalmazása helyett jó megoldás a 
ló- vagy birka trágya bekeverése.

2.6.3. Következetes fellépés szükséges a parlagfű terje-
dése miatt. Az önkormányzati területek karban-
tartása mellett időszerű a következetes hatósági 
fellépés a magánterületek, illetve pl. a Vízművek 
kezelésében lévő telkek esetében.

2.6.4. Az erdőtulajdonosok folyamatos számonkérése a 
területük karbantartása érdekében.

2.6.5. A szemétszállítás szervezésében, ellenőrzésében 
az önkormányzatnak nincs hatásköre. Az utak 
járhatóságának biztosításában viszont igen. Kö-
vetkezetes, hatósági fellépés szükséges az utakra 
hajló fák gondozása, visszavágása érdekében, az 
előkertek kisajátításának megakadályozásában 
és a közúti parkolás szabályozásában.

2.6.6. Apró lépés, de egyénileg megvalósítható a pa-
lackozott ásványvizek helyett háztartási szódagé-
pek használata, ennek népszerűsítése.

3. Az élővilág sokszínűségének fenntartása

3.1. Aktuális téma a fűnyírás mikéntje. Érdemes szakem-
ber véleményének felhasználásával népszerűsíteni 
azokat a módszereket, melyek segítik a talajnedves-
ség megőrzését és a rovarvilág életterének növelését. 
Ne az angol gyep legyen a követendő minta!

3.2. Megfeledkezünk arról, hogy vannak éjszaka élő rova-
rok is. Őket a fényszennyezés akadályozza létükben. A 
közvilágítás korszerűsítési programjának legyen része 
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az is, hogy ahol nem szükséges folyamatosan nagye-
rejű fényt szolgáltatni, a közvilágítás csak mozgás ér-
zékelésére kapcsolódjon fel teljes erőre, majd halvá-
nyodjon el minimumra.

3.3. Az élővilág védelmét szolgálják azok a kezdeménye-
zések, melyek elősegítik helyi termelők és vásárlók 
találkozását, csökkentve ezzel a közlekedési, szállítási 
terhelést. Évek óta sikerrel működik a monostori és a 
horányi piac, ahol helyi termelők árulják saját maguk 
által termelt zöldséget, tejtermékeket, húsokat, kávét, 
mézet és kézműves termékeket. Bő éve beindult és 
sikerrel működik a Kosárközösség, mely a helyi és kör-
nyékbeli termelők vegyszermentes termékeit közvetí-
ti a vásárlóknak egyre növekvő sikerrel. 

4. A fiatalok környezettudatos gondolkodásának fejlesztése
 

4.1. Kiemelt feladat az itt élők, különösen a friss betelepü-
lők bevonása a helyi programokba, közéletbe, meg-
ismertetni velük a helyi értékeket, az itt élés előnyeit 
(pl.: Miért jobb kakaskukorékolásra ébredni, mint a 
teherautók dübörgésére). 
4.1.1. A munkájukkal a fővároshoz kötődő családok alig 

vesznek részt a helyi eseményeken, nem használ-
ják ki a Sziget adottságait (erdő, Duna, biciklizés), 
nem ismerik a helyi termelőket, a település törté-
netét, kertjeik okos hasznosíthatóságát. 

4.1.2. A helyi sportolási lehetőségeket – evezés, bi-
ciklizés, atlétika, stb. – erőteljesebben kell pro-
pagálni, hogy az itt élők jobban kihasználják az 
adottságokat. 

4.1.3. Családi és ifjúsági sport programokat kell szer-
vezni.

4.2. A Zöld Sziget Iskola feladata, hogy az oktatási prog-
ram szerves részévé tegye a környezettudatosságra 
nevelést.
4.2.1. Az óvodai és iskolai nevelési programba be kell 

építeni a lakókörnyezet sajátságainak meg-
ismerését. Kiemelten fontos a kertművelés, 
gazdálkodás alapjaival való aktív ismerkedés. 
Kertek kialakítása és közös gondozása jó esz-
köz lehet.

4.2.2. Hosszú évek óta működik a településen a Klí-
mapark projekt, mely változó tematikával a he-
lyi és a megye más településeiről érkező isko-
lások környezettudatosságra nevelését segíti. 
Évente ugyancsak ennek keretében jön létre, 
hasonló célkitűzéssel a Víz világnapja rendez-
vény is.

4.3. Lelkes civilek hozták létre a Madárbarát parkot, ahol 
diákoknak vagy cégeknek rendeznek bemutatót és 
oktatást a kertekben élő madarak és más apró állatok 
életét megkönnyítő eljárásokról (odú telepítés, téli 
madáretetés eszközei és helyes módja, stb.)

Az anyag elkészítését Sebők Csilla segítette.
Készült Szigetmonostoron 2021. szeptemberében.

Dr. Rapp Zoltán, 
az Ügyrendi, Kommunikációs és Közlekedési Bizottság tagja

A programot Szigetmonostor képviselő testülete elfogadta.

2021 Tahitótfalu,
Béke út 2167 hrsz.

w w w.c s e r k e r e p i t o a ny a g . h u

Tel.: +36 20/277-1191 
+36 20/803-2800 

+36 26/340-105

ÉPÍTŐANYAG KEDVEZŐ ÁRON, 
GYORS KISZÁLLÍTÁSSAL
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Nem volt könnyű év a 2021-es, sem az 
országnak, sem a településnek. Ez 

az év, akárcsak a tavalyi, a koronavírus 
járványról és annak következményeiről 
szólt elsősorban. Az év eleje a költség-
vetés tervezésével telt, amikor szembe-
sülhettünk a ténnyel, mennyi adóbevé-
teltől esik el az önkormányzat, az állami 
intézkedések miatt. Veszélybe került a 
kishajók üzemeltetése, mivel jelentősen 
visszaesett azok utasforgalma a járvány-
nak köszönhetően. Az önkormányzat 
panaszai végül meghallgatásra találtak a 
minisztériumban, így a hajók szelhették 
tovább a habokat. 

Folytatódott a horányi ivóvízhálózat bő-
vítése, immáron a rákötések és a vízóra-
aknák kialakításának megvalósításával, 
ugyanakkor a Vízművek szigorú előírásai 
és lassú ügyintézése miatt sokaknak a 
mai napig nem sikerült rákötni a háló-
zatra. Februárban elfogadásra került a 
falu költségvetése, amely ha nagyon 
feszítetten is, de egyensúlyba került. Az 
viszont jól látszott, nem sok pénzügyi 
mozgástere maradt az önkormányzat-
nak, hiszen a folyó beruházásokat, ame-
lyek többsége pályázati forrásból lett 
finanszírozva, folytatni kellett, úgy, hogy 
a drágulások miatti hézagokat saját erő-
ből kellett kipótolni. Ebből következően 
a jövőre nézve egy kisebb beruházási 
tervet fogadtak el a képviselők.

Tavasszal jogosan aggódhattunk, hogy 
mi lesz a nagy nyári rendezvényeinkkel, 
a vírushelyzet miatt. Végül is, ha nem is 
a megszokott formában és módon, és 
nem is az összes, de sikerült átmenteni 
néhány rendezvényt a „békeidőkből.

Májusban felfüggesztették az önkor-
mányzati építési telkek értékesítését. A 
falu lakosságnövekedésének lassítása 
kikényszerítette a döntést, ugyanakkor 
hatása csak mérsékelt lehetett, mivel 
a nyaralókba történő kiköltözés, főleg 
a home office tömeges elterjedésével, 
folytatódott. Az elmúlt tíz éveben egy-
harmadával nőtt a lakosságszám. Ez 
továbbra is jelentősen terheli Szigetmo-
nostor közlekedési és intézményi infra-
struktúráját egyaránt. 

Leltár 2021
Tavasszal és nyáron sok minden történt 
a környezetvédelem területén. Zéró to-
leranciát hirdetett az önkormányzat az 
illegális hulladéklerakók ellen. A dolog-
nak, sajnos volt aktualitása és a civilek 
által szervezett hulladékgyűjtés során 
feltárt és megszüntetett nagy meny-
nyiségű illegális hulladék lerakatok jól 
mutatták, mennyire égető ez a kérdés. 
Azóta újabb szemétgyűjtés is volt, de 
a sitt halmok folyamatosan újraterme-
lődnek külterületeinken. Mivel eljárás 
gyakorlatilag csak tettenérés esetén in-
dítható, félő, hogy a harc, amit jelentős 
lakossági támogatással folytat az önkor-
mányzat, meddő marad. Júliusban az 
önkormányzat szervezésében veszélyes 
hulladékgyűjtéssel sikerült legális mó-
don megszabadulnunk többek között az 
azbesztpaláktól, vegyszerektől, gumiab-
roncsoktól. Az átadás-átvétel szervezet-
ten folyt, és a lakosok is mintha türelme-
sebben várakoztak volna a sorban.

Júliusban berobbant a nyár, kicsit elfe-
ledkezhettünk a koronavírusról is. Az 
emberek, akik még nem mertek a ten-
gerpartra utazni, megtalálták Horányt és 
a horányi strandot. Ahol pedig sok em-
ber van, ott jönnek a problémák: Ren-
geteg parkoló autó, szabadon engedett 
kutyák, zajos éjszakába nyúló házibulik. 
Augusztusban a fő téma az akadozó, 
vagy éppen leálló szemétszállítás volt. 
Az új nevet kapott szolgáltató a Du-
na-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft., emberei vagy el sem vit-
ték, vagy nem akkor vitték el az utcára 
kitett szemetet. Volt, akinek összetörték 
a tárolóedényét, vagy nem kapott vissza 
szelektív zsákot. Az önkormányzat több-
ször egyeztetett a szolgáltatóval, illetve 
továbbította a lakossági panaszokat, 
mégis, finoman fogalmazva a hulladék-
szállítási szolgáltatás színvonala hullám-
zó maradt a mai napig is.  

Szeptemberben kinyitottak az oktatási, 
nevelési intézmények. Akkor úgy tűnt, 
hogy kisebb változásokkal, de tartósan 
visszatérhetnek a régi kerékvágásba. Ma 
már tudjuk, nem így történt. A korona-
vírus negyedik hulláma miatt novem-
berben be kellett zárni a bölcsődét és a 
Monostori úti óvodát egy-egy hétre. 

2021 kapcsán még sok mindent meg-
említhetnék. A befejezett és a befejezés 

előtt álló önkormányzati beruházásokat, 
a kompok, révek fejlesztésének problé-
máit, az úthálózat, a parkolók fejleszté-
seinek eredményeit és hiányosságait. 
Az oltakozási számokat. Mindez azon-
ban csak a felszín. 2021-ben rájöttünk, 
hogy a járvány hosszú ideig velünk ma-
rad, aki megtehette, otthonról végzi a 
munkáját, sokan hozzánk költöztek ki a 
városi lakókörnyezetükből. Egyre töb-
ben és többen lettünk, és ezzel együtt, 
mint működő, organikus emberi közös-
ség egyre nehezebben működünk. Fogy 
közöttünk a másik tisztelete, érveinek, 
szempontjainak megértése, eltűnőben 
a tolerancia és a segítségnyújtás, többek 
között a közösségi média térnyerésével 
is magyarázhatóan. Annyi törésvonal 
alakult ki közöttünk, hogy lassan nem 
beszélgetünk, csak beszélünk. Minden-
ki, mondja a magáét. Amikor a saját 
személyes leltárunkat készítjük az idei 
évről, gondoljunk arra is, hogy 2022-ben 
úgy tűnik, egyre nagyobb szükségünk 
lesz egymásra, itt Szigetmonostoron.

Hantos Zoltán

hirdetési helye
információ:

hantos.zoltan@gmail.com

Ez az Ön
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Horányban fiatal családok Hallowe-
en ünnepet tartottak, és esténként 

becsöngettek azokhoz, akik előzetesen 
jelezték, hogy jöhetnek a gyerekek. Na-
gyon sok házban lehetett látni a világító 
tökfejeket. Jelmezbe öltözve, nevetve 
kiáltották, hogy „csokit vagy csalunk”. 
Miért is jutott ez eszembe? Mert ezt 
a játékot úgy látom, hogy nem csak 
a gyerekek játsszák. Történt ugyanis, 
hogy Halloween után másfél héttel, 
hogy bevezetőm szellemében folytas-
sam, délután felhívtak telefonon, hogy 
a kompon utazva ismét porfelhő látható 
a Dunán, illetve azt a kompra várók felé 
is sodorja a szél. Mondták a telefonba, 
hogy megint homokszórás volt a kikötő-
ben. Képviselőként mit tehettem, ültem 
a kocsiba, megyek megnézni, hogy az 
információ helytálló-e. Most a történe-
tet megszakítva az előzményekről is szót 
kell ejtenem.

Adott az ingatlan, amelyben az előző 
tulajdonos kikötőt, illetve hajószalont és 
hajótárolást végzett, az ingatlan öveze-
ti besorolásának megfelelően. Nagy ívű 
tervei voltak, melyben még a Horányi 
Csárda újjáélesztése is szerepet játszott. 
Sajnos az élet közbeszólt, és a tervek 
nagy része nem valósult meg. Hiába a 
kikötő, csak ritkán horgonyoztak ott a 
hajók. Szóval egyre inkább kiüresedett 
az épület. A felújításhoz hozott épí-
tőanyagok értékesítésre kerültek az idő 
múlásával, a két műszaki ügyeletes, Laci 
és Rudi munkahelye is megszűnt.
A tulajdonos örökösei az ingatlant árulni 
kezdték. Jött is a vevő, aki fantáziát látott 
az egész komplexumban. Az adásvétel 
megköttetett. Azonban az új tulajdonos 
más koncepciót képzelt el. Meglátása 
szerint ezt a területet az Isten is hajó-
gyártásra teremtette. Nagy ívű látvány 
tervek, pályázati remények, és némi 
megrendelés csak segített szövögetni az 
álmokat.

Azonban van egy kis bökkenő, ez a te-
vékenység ebben az övezeti besorolás-
ban nem végezhető. Pedig nekem egy 
új magas csarnok kell, bontunk, építünk, 
de előbb az Önkormányzattal átminősí-
tetjük ezt a területet – gondolhatta az 

Csokit vagy csalunk
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új tulajdonos. Itt jegyezném meg, hogy 
az adásvételkor és a tervezés időszaká-
ban nem fordítottak figyelmet az öve-
zeti besorolásra. Amikor szembesültek 
a problémával, akkor úgy gondolták, 
hogy majd megoldják valahogy. Meg is 
keresték az Önkormányzatot, hogy mi-
lyen jó lesz nekünk, ha Horányban hajó-
gyár épül. Közben a telephelyengedély 
hiányától függetlenül, a gyártási mun-
kák elkezdődtek. Megjegyzem, hogy a 
hajógyártáshoz a működési engedélyt a 
Kormányhivatal adja ki és nem az önkor-
mányzat.

Miután az önkormányzat tervei között 
nem szerepelt egy ipari terület kialakí-
tása Horány bejáratánál, a vízbázis köze-
pén, ezért a Testület nem foglalkozott az 
átminősítéssel. A munka, engedély ide 
vagy oda, nem állt le. Többször volt be-
jelentés a komp felőli oldalon szabadtéri 
homokszórás miatt. Megkeresésre kö-
zölték, hogy ez nem fog többet előfor-
dulni, és készíttetik a környezetvédelmi 
hatástanulmányt, amit a Kormányhiva-
tal rendelt el. A hatástanulmány készíté-
sénél a Kormányhivatalt is úgy tájékoz-
tatták, hogy munkavégzés nem folyik.

Visszatérve a bejelentésre, a helyszínen 
valóban szálltak az apró homokszem-
csék jól látható módon. Bár a homok-
szórás most már nem a komp felőli ol-
dalon volt, hanem az épület mögötti 
szabad területen, zöld árnyékoló hálóval 
elkerítve. Az állapotokról felvételeket 
készítettem, melyet az ott dolgozók ész-
revettek. 

A tapasztalataimról tájékoztattam a 
jegyzőt és a polgármestert. Mint kiderült 
már tudtak a hivatalban a jelenlétemről, 
mert jelezték, hogy amit látok azt rosszul 
látom, ugyanis nem is homokszórást 
végeznek, hanem gőzborotvát használ-
nak. Megjegyezném, hogy a gőzborot-
vás munkavégzés egy szabad területen 
ugyanúgy szennyezi a talajfelszínt. Gon-
doljanak bele, hogy egy autómosó léte-
sítéséhez mennyi mindennek kell meg-
felelni. Gépészmérnökként azért meg 
tudom különböztetni a homokszórást a 
gőzborotvától. Ezt utána már e-mailben 
is leírták, hogy az gőzborotva, mi nem is 
homokot szórunk, illetve a homokszóró 
berendezésünk is tönkre ment, melyről 
fényképfelvételt is küldtek. Valószínű 

homok került a gépezetbe. Én termé-
szetesen hiszek az e-mail írójának, ha 
elárulja, hogyan tudja tárolni a nagynyo-
mású gőzt 25kg- s papírzsákokban, illet-
ve a telken belül és kívül látható szürke 
területekre hogyan ömölhetett ki ennyi 
fokhagyma szósz. A történethez hozzá-
tartozik, hogy azóta hátul rendet csinál-
tak, elpakolásra kerültek a gőzzsákok, de 
a szósz az maradt, Illetve oldalt kb. 3m3 

szórt (használt) kvarchomok kupac.

A cég vezetése érzékelte a problémát 
és rögvest intézkedett is. Dicséret a 
gyorsaságért, hogy a kerítésre vagy 6 
db fényképezni tilos táblát helyezett ki. 
Gondolom a következő lépés az, hogy 
megvizsgálják, hogy képviselőként jog-
szerűen dokumentáltam ezt a környe-
zetszennyező- gőzborotvás tisztítást.

Természetesen én is nagyon örülnék an-
nak, hogyha Horány kapuja rendezett 
lenne, és az önkormányzati rendeletek-
nek, valamint a környezetvédelmi elő-
írásoknak megfelelő tevékenység folyna 
a cég telephelyén, mint ahogy ez több 
Duna menti településen meg is történik. 

Keretes szerkezetnél maradva két héttel 
Halloween után a felnőttek játékánál a 
csoki elmaradt.

Nádas Zsolt
önkormányzati képviselő
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Együttmuködés a természettel
Lőrinczi Istvánnal beszélgettünk permakultúráról, 

harmóniáról és a januárban induló kurzusáról

Január 15-én Szigetmonostoron, a 
Faluházban, 6+1 alkalomból álló 

permakultúra-képzést indít Lőrinczi 
István. Istvánnak nem ez lesz az első 
kapcsolata a településsel: 2015 óta 
ugyanis itt szervezi meg ÖKO-Sziget 
nevű rendezvényét (az idei volt a 6. 
alkalom), amelyen a környezet sze-
retetét, a környezetvédelem, a fenn-
tarthatóság fontosságát tanítja segí-
tőivel karöltve az alkalmanként több 
mint ezer általános iskolás diáknak. 
Mi régóta ismerjük egymást, több 
ÖKO-Sziget megvalósításán is dolgoz-
tunk együtt, ezért fogunk tegeződni 
a cikkben. Természetszeretetének, a 
fenntarthatóság iránti elkötelezett-
ségének eredetéről, szigetmonostori 
kapcsolódásáról, induló képzéséről és 
persze a permakultúra mibenlétéről 
kérdeztem. 

Te aktívan szereted a környezetet, 
azaz, nemcsak benne lenni szeretsz, 
hanem sokat is teszel érte. Miből táp-
lálkozik ez az elkötelezettség?
Erdélyben, Marosvásárhelyen születtem, 
és már nagyon korán lenyűgöztek az ot-
tani vadregényes hegyek. Ha tehettem, 
mentem túrázni. Később hegymászással 
foglalkoztam, magashegyi túravezető-
ként vizsgáztam. Ráadásul, az általános 
iskolában fantasztikus osztályfőnököm, 
egyben földrajz-biológia tanárom volt, 
akihez ökológia szakkörre is jártam. 
Olyan szeretettel és pedagógiai zseni-
alitással tanított és nevelt bennünket, 
hogy egy életre belém ültette a termé-
szet szeretetét, és ami nagyon fontos: 

tarthatósági érzékenyítése 
a célunk. Ezekre ugyanis mi-
nél hamarabb el kell kezdeni 
nevelni a gyerekeket.

Miért pont Szigetmo-
nostort választottad az 
ÖKO-Sziget színhelyéül?
Van egy kis hétvégi házunk 
Surányban, és amikor a gon-
dolataimat megosztottam 
egy-két ottani lakossal − pél-

holisztikus szemléletét. Ez azt jelenti, 
hogy nem önmagukban vizsgáltuk a 
természeti folyamatokat, jelenségeket, 
hanem rendszerben, sőt akár társadal-
mi-gazdasági összefüggéseikben.

Magyarországra települve is megma-
radt ez a lelkesedés?
Abszolút. A ’90-es évek végén hegymá-
szó szakosztályt alapítottam, 2005-ben 
egy csapatépítéssel foglalkozó céget 
hoztunk létre. Egy idő után elgondol-
tunk azon, hogy összehozzuk ezt a sok 
embert, hogy mindenféle játékokat 
játsszanak, egyenek, igyanak, és milyen 
jó lenne, ha közben a nagyobb közös-
ség számára is végeznének valamilyen 
hasznos tevékenységet. Így honosítot-
tuk meg Magyarországon a karitatív 
csapatépítést, amelyben a vállalati ön-
kéntesség ötvöződik a csapatépítéssel, 
a vállalati felelősségvállalással. Mivel 
az én fejemben mindig is jelen volt a 
fenntarthatóság, a környezetvédelem, 
ezeknek a karitatív csapatépítő prog-
ramoknak nagyon sokszor valamilyen 
környezetvédelmi célt fogalmaztam 
meg. Azután egyszer csak azon kaptam 
magam, valamikor 2010 tájékán, hogy 
sokkal jobban izgat a fenntarthatóság, 
mint a team building. Valamiből viszont 
meg is kellett élni, ezért ötvöztem a ket-
tőt: így kezdtem el foglalkozni fenntart-
hatósági ismeretterjesztéssel. Ezt már 
nemcsak vállalatoknak, hanem például 
iskoláknak, főleg középiskoláknak, is „kí-
náltuk”. Innen már csak egy lépés volt az 
ÖKÖ-Sziget, amellyel az általános iskolai 
korosztályok környezetvédelmi, fenn-

dául egy biotermékeket árusító hölgy-
gyel −, azt mondták: Molnár Zsolt pol-
gármester Szigetmonostoron ugyanígy 
gondolkodik ezekről a kérdésekről, talál-
koznom kellene vele. Akkor a fejemben 
már megvolt az ÖKO-Sziget koncepció-
ja. Fogtam magam, és ismeretlenül be-
kopogtattam vele polgármester úrhoz, 
akinek nagyon megtetszett az ötlet. 
Azóta túl vagyunk a 6. ÖKO-Szigeten, és 
már tervezzük a jövő évit, a hetediket. 

És nem csak azt. Az önkormányzat kez-
deményezésére és támogatásával jövő 
januárban indítasz egy 6+1 alkalom-
ból álló permakultúrás képzést is a he-
lyieknek. Alkalmam volt testközelből 
megtapasztalni, hogy rád mekkora ha-
tással volt a permakultúrával való ta-
lálkozás. Valami olyasmit láttam rajtad, 
hogy: végre, megérkeztem. Mit fed ez 
a fogalom és mi ragadott meg benne 
téged olyan mélyen?
A permakultúra Bill Mollison ausztrál 
kutató nevéhez fűződik, aki már a ’70-
es években használta ezt a kifejezést. Ő 
már akkor figyelmeztetett arra, hogy a 
hagyományos alapokon álló, rengeteg 
műtrágyát és vegyszert használó, a talajt 
kiszipolyozó monokultúrás mezőgaz-
daság hosszú távon nem fenntartható. 
A permakultúra két szó, a perma és a 
kultúra összetételével keletkezett foga-
lom, ahol az előbbi állandóságot, foly-
tonosságot, az utóbbi mezőgazdaságot 
jelent. A permakultúra tehát folytonos 
mezőgazdálkodást jelent. Nem valami-
lyen kertészeti módszertanról van azon-
ban szó, hanem egy nagyon összetett 
tervezői rendszerről, amely alapvetően 
egy fenntartható természeti, és ezáltal 
emberi környezet kialakítására alkalmas. 
A permakultúra három etikai pilléren 
nyugszik, amelyek a következők: a bi-
oszféra védelme, az emberek védelme és a 
méltányos megosztás. Az alapfilozófiája 
egyetlen mondatban összefoglalható: 
együttműködés a természettel. Egyik 
fő jellemzője a sokféleség, a diverzitás, 
amely növeli az adott ökotársulás ellen-
állóképességét, a másik a szinergia, ami 
ebben az esetben azt jelenti, hogy az 
adott növénytársítások segítik egymás 
fejlődését. 
Kérdezted, mi ragadott meg a permakul-
túrában. Én nagyon szeretek strukturál-
tan gondolkodni, és ez az egyik legcso-
dálatosabb rendszer, amellyel valaha 
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dolgom volt. Permakultúra tervezőként 
ökológiai rendszer(ek) kialakulásának 
feltételeit teremtjük meg. Egy permakul-
túrás rendszer, társulás megtervezése, a 
vízbiztonságtól kezdve a mikroklíma ki-
alakításán, a talaj optimális összetételé-
nek meghatározásán át a növénytársu-
lás tagjainak meghatározásáig, a segítő 
állatok bevonzásáig hatalmas élvezetet 
jelent számomra. A másik az etikai alap-
elvei, az, hogy védenünk, óvnunk kell 
azt, ami van, és a hozamot nem egy az 
egyben el kell venni, hanem abból vissza 
is kell adni a rendszernek. Végül az erő-
szaknélküliség: itt nincsenek mérgek, 
nincsenek monokultúrás uralkodók, itt 
együttműködés és harmónia van. 

Tavaly a negyedik emeleti belvárosi 
lakásotok gangján alakítottál ki egy 
permakultúrás rendszert, amely igazi 
szenzáció lett: számos tévében, rádió-
ban, újságban, több portálon mutat-
ták be. Te hol, mikor, kitől sajátítottad 
el ezt a tudást? 
A permakultúra fogalmával már sok év-
vel ezelőtt találkoztam, de mélyebben 
2019-ben, egy nemzetközi hírű és ha-
tású magyar szakember, Márkuly István 
iránymutatásával kezdtem el foglalkoz-
ni a témával. Az Életfa permakultúra 
képzésén PDC tervezői képesítést sze-
reztem, az általad említett Perma Gang 
Project-et pedig 2020-ban indítottam 
el, amelynek keretében körülbelül 80 
növényi fajt − amiből 50 fogyasztható 
− társítottam össze. Feltérképezés után 
kissé változtattam a mikroklímán, külö-
nös figyelemmel alakítottam ki a talajt, 
gondoskodva a tápanyag utánpótlásá-
ról és így tovább. Azóta számos képzést 
tartottam, több permakultúrás kertet 
alakítottam ki a fővárosban és vidéken, 
és külföldön is vettem részt ilyen pro-
jektben.

Január 15-én indul a képzésed Sziget-
monostoron, Bevezetés a permakultú-
rába címmel. Miről fog szólni ez a 6+1 
alkalomból álló sorozat? És miért 6+1, 
miért nem egyszerűen 7?
Régi vágyam, hogy Szigetmonostor la-
kóit is bevonjam a fenntarthatóság, a 
környezetvédelem bűvkörébe, s ezzel 
arra inspiráljam őket, hogy még többet 
tegyenek azért a csodálatos környeze-
tért, amelyben élnek. Korábban meg-
próbáltam ezt az ÖKO-Sziget kapcsán 

megtenni, bevallom, nem túl nagy si-
kerrel. A vágy, a szándék azonban meg-
maradt. Polgármester úrral viszonylag 
rendszeresen találkozunk, és az egyik 
alkalommal neki is felvetettem, milyen 
jó lenne, ha a szigetmonostoriak többet 
tudnának ezekről a kérdésekről, és ez 
inspirációt adna nekik a környezet hat-
hatósabb, aktívabb védelmére, megóvá-
sára. Polgármester úrnak megtetszett 
az ötlet, és kezdeményezte, hogy indít-
sak valamilyen képzést a témakörben. 
Először arra gondoltunk, hogy miután 
az idén már nem lehet zöldhulladékot 
égetni, tanítsuk meg komposztálni az 
embereket, hiszen a komposzt a kert 
egyik legfőbb és legkiválóbb tápláló 
anyaga lehetne. Ezt az ötletet bővítet-
tem én ki, mert úgy gondoltam, hogy ha 
már ökologikus életmódra motiváljuk az 
embereket, akkor ennek a permakultúra 
kiváló kerete lehetne. 
A Faluházban megtartandó képzéseken 
nagyon sok mindenről beszélgetünk 
majd: megismerjük a permakultúra tör-
ténetét, belemegyünk az általam már 
említett etikai alapelvek részleteibe; 
megtanuljuk, hogy egy adott területet 
hogyan kell „permakultúrás szemmel” 
feltérképezni; találkozunk a természet 
mintázataival, elsajátítjuk a tervezés 
alapjait.  Szó esik továbbá a vízbiztonság 
megteremtéséről, a megújuló energiák 
„befogásáról”; a talajregenerálás kérdé-
seiről és természetesen a komposztálás-
ról; megtudjuk, milyen növényrendsze-
reket lehet és érdemes kialakítani, illetve 
milyen beporzókat és egyéb segítő álla-
tokat lehet bevonni a rendszerbe. A fog-

lalkozások részben teremben, részben 
pedig a szabadban, terepen zajlanak 
majd. 
És hogy miért 6+1?  Azért, mert a hetedik 
foglalkozás egy workshop lesz, amely-
nek keretében megpróbáljuk átültetni a 
gyakorlatba mindazt, amit a foglalkozá-
sokon megtanultunk. Mindeközben egy 
helyi terület fejlesztésébe kezdünk, ahol 
a vízbiztonság megteremtése mellett 
ágyásokat építünk, valamint komposz-
tálókat és méhecskehoteleket is készí-
tünk, ezzel értéket teremtve Szigetmo-
nostornak. 
A képzés tehát január 15-én indul és feb-
ruár 19-ig tart. A részvevőkkel szomba-
tonként 9 és 12 óra között találkozunk, a 
workshopot pedig március 5-én, 9 és 15 
óra közöttre tervezzük. 

Hol, hogyan, meddig lehet jelentkezni 
a kurzusra, és mennyibe kerül a részvé-
tel?
Az árról egyelőre nem tudok pontos 
információval szolgálni, mert még tár-
gyalunk az önkormányzattal a támoga-
tás mértékéről. Ebben a pillanatban azt 
tudom mondani, hogy olyan árral kal-
kulálunk, amely még támogatás nélkül 
sem fogja számottevően megterhelni a 
családi kasszát. 
Jelentkezni december 31-ig lehet az ön-
kormányzat honlapján, aki pedig az ott 
található információkon túli részletekre 
kíváncsi, az személyesen engem kereshet. 
(telefon: 06 30 853 5536; 
e-mail: lorinczi@outdoormission.hu)

Bognár Károly
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Makk Adrienn október 15. óta meg-
bízott igazgatóként vezeti a Falu-

házat. A fiatal, dinamikus szakembert 
eddigi pályájáról, és arról kérdeztük, 
hogy mit szándékozik megváltoztatni 
az intézmény működésében, milyen új 
programokkal kívánja bővíteni a prog-
ramkínálatot, és általában, milyen ter-
vei vannak.

Kezdjük azzal, hogy miért megbízott 
intézményvezetőként látja el a felada-
tait?
Ez azért alakult így, mert a kinevezésem-
hez még el kell végeznem egy közmű-
velődési szakirányú képzést, amelyet a 
Nemzeti Művelődési Intézet indít majd 
el. A kurzus azonban egyelőre akkreditá-
ció alatt áll, ezért nem lehet tudni, hogy 
pontosan mikor kezdődik. Reményeim 
szerint erre fél éven belül sor kerül.

Hogyan alakult a pályája, milyen ta-
pasztalatokat szerzett, mielőtt elvállal-
ta a Faluház vezetését?
Eredetileg fuvolatanárnak készültem, 
zeneművészeti szakközépiskolát végez-
tem. A zenei pályám azonban abbama-
radt, és a Budapesti Gazdasági Főiskolára 
jelentkeztem andragógia (felnőttkép-
zés) szakra. A diplomához kötelező volt 

Nagyobb hangsúly a környezetvédelemre
A Faluház új megbízott vezetőjével beszélgettünk

gyakorlatot végezni, én 
erre a célra a budakalászi 
Kós Károly Művelődési 
Ház és Könyvtárat válasz-
tottam, 2015-ben. Három 
hónapot töltöttem ott, 
és nagyon megtetszett a 
munka. Közben az egyik 
ottani kolléganő felmon-
dott, és felajánlották, 
hogy végzés után térjek 
vissza hozzájuk. Öröm-
mel mondtam igent. 

Milyen feladatai voltak 
Budakalászon?
Főképpen a gyerekprog-
ramokért voltam felelős. 
Emellett a koromból adó-
dóan rám bízták az intéz-
mény online jelenlétének 
(Facebook, Instagram, 
honlap) menedzselését 
is. Az ott töltött öt év 
alatt azonban minden-
féle egyéb feladataim is 
voltak, szinte valamennyi 
rendezvénytípusba bele-
kóstoltam, s ha úgy hoz-

mind anyagilag, mind a kihívás tekin-
tetében nagyon vonzó alternatíva volt. 
Nem csak ezt csináltam azonban. Mivel 
korábban sokat dolgoztam gyerekekkel, 
vállalkozóként is szerveztem táborokat, 
szülinapi zsúrokat, tematikus bulikat. 
Az újra fellángoló COVID azonban nem 
kedvezett ennek az „üzletágnak”, és arra 
is rádöbbentem, hogy a vállalkozói lét-
formához, az üzleti élethez nincs igazán 
affinitásom és kapacitásom sem. Ezek 
után kezdtem el munkahelyet keresni, 
és teljesen véletlenül, Budakalász hon-
lapján találtam rá a Faluház intézmény-
vezetői pályázatára. 

Miután meglátta a pályázatot, gon-
dolom, elkezdett tájékozódni. Milyen 
képe alakult ki a Szigetmonostor Fa-
luház tevékenységéről, aktivitásáról? 
Egyáltalán, Szigetmonostorról?
Édesapámék 2017 decembere óta élnek 
Horányban, tehát maga a település nem 

ta a sors, székeket is pakoltam, jegyet is 
árultam. A főnököm nagyon megbízott 
bennem, ezért szinte az első pillanattól 
kezdve szabad kezet kaptam a progra-
mok kialakításához. Nagyon tetszett a 
munka, szerettem a változatosságot.

Ha ennyire rendben volt minden, ak-
kor miért váltott?
Öt év után rutinszerűvé vált a tevékeny-
ségem, amit lehetett megvalósítottam, 
elértem, nem volt már meg bennem a 
kezdeti nagyon erős motiváció. És hogy 
őszinte legyek, anyagi oka is volt annak, 
hogy végül, 2020-ban, eljöttem Budaka-
lászról.

Utána, ha jól tudom, egy ideig vállalko-
zóként dolgozott.
Igen, a COVID okozta bezárások miatt 
kaptam lehetőséget arra, hogy online 
marketinggel foglalkozzam egyéni vál-
lalkozóként. Abban a pillanatban ez 
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„Nagyon régóta álmodtam róla, hogy legyen ilyen itt is”
A Sziget Kosara két és fél éves története

Békés vasárnap délelőtt van, leesett az 
első hó is – a békességet talán főként 

ez okozza, legalábbis rám mindig ilyen 
hatással van a fehér lepellel borított táj. 
Ezt éreztem reggel, ahogy kinéztem a 
szemközti fehér sapkás hegycsúcsokra, 
a kertre, mintha a hó minden minden 
zsivajt elcsitítana, azt is, ami a fejemben 
van. Nem tudom, ki hogy van vele, ne-
kem a hó valahogy nemcsak a hideget 
hozza, de valami nyugalmat, csöndet is.
 
Tipikus magyar vasárnapi ebédet főzök: 
húsleves, csirkepörkölt. Na, de az már 
nem tipikus, hogy milyen alapanyago-
kat használok hozzá: a húsleveshez a 
Kálvária farm friss, vágott, adalékanyag-
mentes csirkéje adja az alapot, a Sziget 
Kincse sárgarépájával, zellerével, száraz 
zöldségkeverékével, hagymájával, Sipos 
Vivien krumplijával. A pörkölt szintén 

CIVIL KURÁZSI

volt teljesen ismeretlen a számomra. Rá-
adásul PirosLábos Fesztiválon is jártam 
már ott korábban. A Faluház tevékenysé-
gének a falu régi és új honlapján, illetve 
az intézmény Facebook-oldalán néztem 
utána, valamint egyszer magába a Falu-
házba is elmentem, és elbeszélgettem 
az intézményvezető-helyettessel, Se-
bők Csillával. Összességében azt láttam, 
hogy a kapacitásához, lehetőségeihez 
mérve megfelelő számú programot és 
rendezvényt menedzselt az intézmény. 
Feltűnt, hogy voltak olyan művészek, 
akik többször szerepeltek különböző 
rendezvényeken, és itt felfedezni véltem 
további lehetőségeket a szereplők, fellé-
pők körének bővítésére. 

Ha már itt tartunk, Faluház-vezetőként 
mik a tervei?
Ha egy faluház, egy művelődési ház 
azért jött létre, hogy kiszolgálja a telepü-
lésen élők igényeit, akkor nagyon lénye-
ges, hogy ezt meg is tegye, azaz, valóban 
szólítson meg minden korosztályt. Én 
azt látom, hogy a gyerekek nagyon jól ki 
vannak szolgálva Szigetmonostoron, le-
gyen szó akár könyvtári szolgáltatások-

ról, akár rendezvényekről, programok-
ról, ám ugyanez már nem mondható el 
a 15-25 év közötti fiatalokról, valamint a 
felnőttekről, a fiatal felnőttektől egészen 
az 50-esekig. Az időseknek már szintén 
sok jó program áll a rendelkezésükre, ott 
nincs gond. Én tehát elsősorban olyan 
programokat szeretnék idehozni, ame-
lyekkel nemcsak azokat tudjuk meg-
szólítani, akik már egyébként is járnak 
a Faluházba, hanem azokat is be tudjuk 
vonzani, akik eddig elkerülték az intéz-
ményt, vagy más településeken élnek. 
Szeretnék színházi előadásoknak is teret 
adni, bár tudom, hogy ehhez elég korlá-
tozottak a lehetőségek: nincsen kapaci-
tásunk nagy díszlettel és sok szereplővel 
rendelkező darabokat idehozni. Ugyan-
akkor egy-két szereplős műveket nálunk 
is be lehet mutatni. 
Számomra nagyon fontos a digitalizáció, 
úgyhogy, amit csak lehet, digitalizálni 
fogunk a Faluházban. „Bizonyos szint fe-
lett nem süllyedünk bizonyos szint alá” 
– mondja Eszterházy Péter. A minőséget 
én is lényegesnek tartom, és nagyon 
szeretném, ha a kulturális élet jó minő-
séget képviselne a településen. 

Említette, hogy gyerekprogramokból 
bőséggel lehet válogatni. Miután Bu-
dakalászon főleg gyerekeknek szóló 
rendezvényeket, programokat szerve-
zett, tervez-e mégis valamilyen újítást?  
Nagyon közel áll hozzám a környezet-
védelem, a környezeti nevelés, ám ezt 
nemcsak a gyerekek esetében szeret-
ném megvalósítani, hanem a Faluház 
működésében is. Ami a gyerekeket illeti, 
korábban volt szerencsém együtt dol-
gozni a Bábozd Zöldre Egyesülettel, akik 
bábelőadások, interaktív programok 
keretében érzékenyítik a gyerekeket a 
környezet védelmére, a természet sze-
retetére. Őket például nagyon szívesen 
meghívnám ide is. 
A Faluházban hamarosan át fogunk áll-
ni a szelektív hulladékgyűjtésre, igaz, ez 
már hosszabb ideje napirenden van, és 
szívesen szerveznénk különböző kör-
nyezetvédelmi workshopokat, előadá-
sokat a felnőtteknek is. Gondolkodom 
azon is, hogyan lehetne zöldíteni a na-
gyobb rendezvényeket. Úgy vélem, min-
dennek már nagyon itt van az ideje. 

Bognár Károly

a Kálvária farm csirkemelljéből készül 
(a csontrésze megy a levesbe, a hús a 
pörköltbe), hozzá tészta, most már az 
Eszterle István által hozottakból, hagy-
ma, fokhagyma Sziget Kincsétől, vagy a 
Kunágotai olajoktól, vagy Kövesdiéktől 
– már nem is emlékszem, hiszen mind-
egyiküktől beszerzem ezeket – de mind-
egy is, lényeg, hogy helyi és friss élelem-
ről van szó. És a kész pörkölthöz milyen 
jól esik Kövesdiék isteni finom csala-
mádéja, amiből most, a téli időszakban 
legalább egy üveggel elfogy otthon egy 
héten.

Ilyenkor mindig nagyon boldog vagyok, 
ha nagyrészt helyi alapanyagokból tu-
dok főzni. Eszembe jut, hogy anno, két 
és fél éve, 2019 nyarán, négyünknek ép-
pen ez volt az egyik legfontosabb moti-
vációnk arra, hogy létrehozzuk a Sziget 

Kosarát: hogy egy helyen szerezzük be 
a finom, helyi alapanyagokat. Persze, 
vannak piacok, de akkor össze-vissza 
kell rohangálni egyik helyről a másikra, 
ha viszont lenne egy bevásárlóközösség, 
akkor mennyivel egyszerűbb, rövidebb 
lenne a bevásárlás – gondoltuk, mert 
azt mindannyian evidensnek tartottuk, 
hogy a helyi termék a lényeg, hiszen az 
egészségesebb, finomabb, főleg, mert 
tudjuk honnan származik, ismerjük azo-
kat, akik megtermelik. Ezért álmodtuk 
meg, és hoztuk létre ezt az egészet.
Ó, nagyon szép időszak volt! Legalább 
egyszer egy héten összejöttünk egyi- 
kőnknél, terveket szövögettünk, álmod-
tunk, intézkedtünk, aztán, épp a járvány 
első hullámnak kitörése után cselekede-
tünk is. Ez másfél éve volt, 2020 nyarán. 
Azóta van Sziget Kosara átadónap min-
den egyes héten. 
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És mi minden történt azóta? Elindítot-
tunk egy webshopot, több, mint három-
száz regisztrált vásárlónk és 24 regisztált 
termelőnk van. Száznál is több átadó-
napon vagyunk túl, nyáron szerveztünk 
számos programot, zenés koncerteket, 
gyerekfoglalkozásokat, gyümölcsvásá-
rokat. Lett néhány önkéntesünk is, akik-
re mindig számíthatunk, és pár hónapja 
négyből öten lettünk szervezők, akik a 
teendők java részét viszik a hátukon. 
Mert teendőből van elég, de nem pa-
naszkodunk. Ezt vállaltuk, ezt álmodtuk 
meg akkor, két és fél éve: hogy a helyi 
termelőknek biztosítsunk egy helyet, 
ahol az egészséges, jó minőségű ter-
mékeik gazdára lelnek, és a vásárlók-
nak ugyanezt a helyet, ahonnan biztos 
forrásból származó élelmet vihetnek a 
családi asztalra, kamrába. Tőlük, a kis kö-
zösségünktől kaptuk nemrég az alábbi 
visszajelzéseket: 
“Nagyon régóta álmodtam róla, hogy le-
gyen ilyen itt is, és nagyon örülök, hogy 
van.”; 
“Teljesen átrendeződtek a vásárlási szo-
kásaim, sokkal kevesebbet vásárolok 
multiban”; 
“Örülök, hogy a helyi termelőket támo-
gathatom ezzel, nagyon jó, friss áruk 
vannak, és nagyon sok embert ismer-
hettem meg.”;
“Régóta próbálunk környezettudatos 
életmódot folytatni, és itt elég sok krité-
rium megvan ehhez.”; 
“Szerintem ez egy fenntartható módja a 
vásárlásnak, sok helyen lehet csomago-
lás mentesen vásárolni, én még ízben, 
minőségben nem csalódtam.”; 
“Nagyon szeretem az embereket, akik itt 
árulnak vagy vásárolnak, így kimaradnak 
a közvetítők, kimarad a szállítás, ez sok-
kal gazdaságosabb modell.”; 
“A kosárközösség annyiban más a piac-
nál, hogy itt sokkal több a tudatos vásár-
ló.”; 
“A piacokkal ellentétben ez egy közös-
ség, egy pár mondatot mindig tudunk 
egymással beszélgetni.” 

No, igen, a helyi termékek és helyi vásár-
lók összekötése mellett az is egy fontos 
szempont, hogy idővel egy közösség jöj-
jön létre: ahol valós emberi kapcsolatok 
kötődnek vásárló és termelő, vásárló és 
vásárló, termelő és termelő között, és 
ennek máris megvannak a csírái. 

Még az ősszel olvastam egy cikket, vala-
melyik agrárhírekkel foglalkozó honla-
pon, amely nagyon elszomorított. “Ott 
rohad magyar zöldség a földeken, nem 
kell senkinek” – már a címe is a szívem-
be mart. Összefoglalta a magyar mező-
gazdaság strukturális problémáit, hogy 
majdnem minden szektor ugyanazzal a 
problémával küzd: a külföldről beözönlő 
olcsó, import áru miatt a magyar termé-
nyeket már szinte leszedni sem éri meg, 
mert egyszerűen nem fizetnek érte any-
nyit, amennyi visszaadná a befektetett 
munkát. Persze, gondolkozhatunk azon, 
hogy ennek milyen, rajtunk, fogyasztó-
kon túlmutató, globális gazdasági okai 
vannak, de én azt gondolom, a megol-
dás nagyrészt rajtunk, vásárlók múlik: 
egyszerű közgazdaságtan, kereslet-kí-
nálat törvénye: a piacon az van hosszú 
távon, amire vásárlóképes igény van. Ha 
a külföldi import árura, akkor az lesz. Ha 
meg a helyi termékekre – és vesszük a 
fáradtságot, hogy megtaláljuk ezeket –, 
akkor nem kell attól félnünk, hogy egy-
szer csak nem lesznek többé, és teljesen 
kiszolgáltatottá válunk a nemzetközi pi-
acoktól… 

Ha külföldről származó élelmiszert vásá-
rolunk meg, akkor az arra költött pénz 
elhagyja a helyi gazdaságot. Tudjuk jól, 
hogy olyan termékeket is behoznak 
messzi földről, amelyeket egyébként itt-
hon is meg lehet termelni. Emiatt a helyi 
gazdaság folyamatosan leépül, egyre 
kevesebb termelő választja ezt a meg-
élhetési formát. Mi ezt a folyamatot pró-
báljuk megállítani, egy másik útra terel-
ni, hogy a helyi vásárló és a helyi termelő 
egy közösséget alkosson, amelyben 
mindenki kölcsönös előnyökre tud tá-
maszkodni. ha mi nem vigyázunk a helyi 
értékeinkre, akkor ugyan ki fog helyet-
tünk? Egy olyan világot szeretnénk, ahol 
a termelő megél abból, amit alkot, nem 
kell feladnia a tevékenységét, a vásárló 
pedig megbízható élelemhez jut, amely-
ről tudja, hogyan, milyen körülmények 
között jött létre, a minőség pedig a visz-
szajelzések nyomán folyamatosan javul-
hat. A helyben elköltött pénz pedig a he-
lyi gazdaságban forog, így hosszú távon 
a helyi jóllét forrásául szolgál. Ezért csak 
mi, helyiek tehetünk, apró, kis lépések-
kel – akár a víz, vagy a szél, amely hosszú 
idő után formálja át a kemény sziklát. Ha 

elég kitartóak vagyunk, képesek lehe-
tünk alapvető változásokat végigvinni. 

Én még nagyon-nagyon sokáig szeret-
nék úgy főzni otthon húslevest, meg 
pörköltet, meg sok-sok finomságot, 
hogy az alapanyagok döntő többségét 
a helyiektől szerzem be – mindig olyan 
érzés, mikor ezeket feldolgozom, mintha 
ott állnának mellettem, szinte átérzem a 
jól végzett munkájuk minden pillanatát, 
a befektetett energiájukat, idejüket, és, 
igen, nyugodtan mondhatom, szerete-
tüket is. Biztosan tudom, hogy amikor az 
ő terméküket fogyasztom, nem jut a tes-
tembe felesleges adalékanyag, csupán 
igazi táplálék. Ez az a közös alap, közös 
értékrendszer, amely kis csapatunkat 
két és fél éve összetartja – és ide most 
a szervezőkön túl beleszámítom azokat 
a törzsvásárlóinkat is, akik a kezdetek 
óta kitartanak mellettünk, akikkel rend-
szeresen találkozunk a csütörtöki át-
adónapon a horányi piacon, és akiknek 
minden támogatásukért végtelenül há-
lásak vagyunk. Ez ad nekünk erőt és len-
dületet ahhoz, hogy próbáljuk tovább-
fejleszteni a Sziget Kosarát, hogy idővel 
– ez a hosszú távú víziónk – a termelő-
ink mindegyike kényelmesen éljen meg 
abból, amit szívvel-lélekkel, és jól csinál, 
és a példájuk másokat is arra bátorítson, 
hogy megéri belekezdeni a gazdálko-
dásba, termelésbe, kézműveskedésbe - 
Ezáltal az egész Szentendrei-sziget gaz-
daságilag megerősödhetne, nagyrész 
önellátóvá válhatna. 

Mi nem adjuk fel jövőre sem, kitartunk, 
amíg lehet. 
És Ti? Ti is kitartotok a helyi termelők 
mellett? 

Ezúton is kívánunk áldott, békés kará-
csonyt, és boldog új évet - januártól foly-
tatjuk a termelőink bemutatását is. 

Néhányukkal pedig találkozhattok de-
cember 17-én, a zuglói AZTA Közösségi 
Ház karácsonyi vásárán! 

Forrai Marcsi
Sziget Kosara
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Ki gondolta volna 2001 tavaszán, nya-
rán, amikor először fölvetődött Szi-

getmonostoron a Zöldsziget Táncegyüt-
tes gondolata, hogy sokakkal húsz év 
múlva is együtt állunk még a színpadon! 
Számtalan emlékezetes fellépésen, uta-
záson, táncházon, közös programon vet-
tünk részt együtt. Sokan fordultak meg 
közöttünk: van, aki gyerekként kezdett 
és – nagy örömünkre –  fiatal felnőtt-
ként is velünk tart, van, aki másutt, vagy 
más műfajban folytatja, de mindannyian 
szeretettel gondolnak vissza az együtt 
töltött időre. Barátságok, szerelmek köt-
tettek, családok születtek közöttünk az 
évek során. Számos helyszínen és ren-
dezvényen szerepeltünk szigeten innen 
és túl, rendszeresen együttműködünk a 
szigetmonostori Abajdóc és a tahitótfa-
lusi Sziget Hangja Kórussal, de emléke-
zetes produkciókban játszottunk együtt 
a leányfalusi Ripacsok és az egykori Mi-
mus Színműhellyel, valamint a sziget-
monostori Art Osztály felnőtt tagjaival is.
Örömmel és hálásan adom hírül min-
den kedves érdeklődőnek és türelmet-
len várakozónak, hogy december 17-én 
és 18-án a szigetmonostori Faluházban 
kerül színre a Zöldsziget Táncegyüttes 
Húsz év – húsz emlék című nagyszabású 
ünnepi műsora. Előadásunkra az elmúlt 
húsz esztendő terméséből válogattunk 
legkedvesebb táncaink közül.

Fontosnak tartottuk, hogy több korszak 
darabjai színre kerüljenek ezen az es-
tén, így megmutathassuk az együttes 
sokszínű tevékenységét. A folklór-ko-
reográfiák mellett a költészet napjára 
készült műsorok anyagából is bemuta-
tunk néhány emlékezetes koreográfiát. 

Az együttes első öt évéből újra látható 
lesz a Büsszeli Magyar Bálra, a Dunazug 
Zenekar összeállítására készült Bogyisz-
lói kertek alatt című, egyik legdinamiku-
sabb koreográfiánk. 

Az első évtizedben rendszeresen dol-
goztunk együtt Ökrös Csaba prímással, 
az ő zenéjére készítettük a Galántai tán-
cok című darabot. Táncosaink egyik ked-
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Húsz év – húsz emlék
Húszéves a Zöldsziget Táncegyüttes

vencévé vált az egykori Szigeti Kulturális 
Seregszemlére készült etűd, ezen a két 
ünnepi estén is több régi társunk vissza-
áll ebbe a koreográfiába. Kedves prímás 
barátunkra emlékezünk a Noé mondta 
című összeállítással is, és az est során 
zenével és szóban is felidézzük több ko-
rán eltávozott táncos és zenész barátunk 
emlékét.

Újabb táncainkkal Bukovinába és a Szi- 
lágyságba kalauzoljuk az érdeklődőket, 
de a Mezőség színei is megcsillannak 
egy-egy darabunkban. Szakrális környe-
zetbe ágyaztuk ezeket a táncokat és ze-
néket mind a húsvéti ünnepkörhöz kap-
csolódó, buzai dallamokra készült Pieta, 
mind pedig az ördöngösfüzesi karácso-
nyi kántálás esetében.

Gérecz Attila kalandfilmre kívánkozó iz-
galmas életútját és alig félszáz versben 
felfénylő tehetségét, kutatója, Hajnal 
Géza jóvoltából ismertük meg 2016-
ban, és még azon az őszön bemutattuk 
a Gérecz-versekre és -hagyatékra épülő 
estünket, Fehérváry Lilla zenéivel. 2017 
tavaszán, nagy örömünkre Dunakeszire, 
Kisorosziba, Leányfalura, Pócsmegyerre 
és Tahitótfaluba is eljutott a program. 
2018-ban bemutatkozhattunk vele az 
Ünnepi Könyvhéten a Vörösmarty téren, 
és a program helyet kapott a Budavári 
Könyvünnep színpadán is. Az ünnepi 
műsorban ezúttal három darabot mu-
tatunk meg ebből az estből. A Szeretlek 
nosztalgikus, szerelmes keringője során 
a párok közötti harmónia fájdalmasan 
szép hátterét hallhatjuk ki a szövegből: 
„Szeretlek, mert sikoltnom kell, és vissz- 
hangra vágyom”. A Csodaszarvas és 
Varázsdob című verseket összefűzve a 
zene és a szöveg egyszerre nagyon ősi 
és mégis modern, Verlaine-t idéző han-
gulatot teremt. A Boldog Özséb himnusz 
fenséges, méltóságteljes szövegével és 
dallamával pedig ünnepet varázsol a 
színre minden alkalommal. 

Költészet napi ízelítőnkben egy-két em-
lékezetes szöveget és versre született 
táncot is újra színre viszünk. Versek, je-

lenetek Arany János, Karinthy, Kosztolá-
nyi, Örkény, Pilinszky, Csoóri és Gérecz 
Attila tollából, gyönyörű zenék és sok-
sok tánc. Az utóbbi két évben elmaradt 
Pilinszky-estből az Apokrif, a Csoóri Sán-
dor programból pedig Búcsú Kubától 
című vers végül itt kerül bemutatásra. 

Sokszínű zenei világ lesz jelen az esten, 
kiváló zenészek tolmácsolásában, akik a 
népzene, illetve a komolyzene profesz-
szionális előadói, ugyanakkor más mű-
fajokban is járatosak, nyitottak egymás 
zenei ötleteire, és mindig segítségünkre 
sietnek abban, hogy a szövegek mellé iz-
galmas mozgásjeleneteket, sokoldalúan 
árnyalt táncokat illeszthessünk.

A produkció folyamán közreműködnek 
az együttes egykori és jelenlegi tánco-
sai, barátai, és a Szigeti Veszedelem Ze-
nekar korábbi és mai zenészei. A prog-
ram mellett kiállítás nyílik az elmúlt húsz 
év fotóiból és a korábbi előadások pla-
kátjaiból.

Számunkra a néptánc mindig is a kultu-
rális és emberi nyitottságról, barátság-
ról, elfogadásról és befogadásról szólt. A 
Kárpát-medence kultúrájára évszázadok 
óta ez volt jellemző, és nagyon izgalmas 
felfejteni korok és népek egymásra ha-
tását ebben a gazdag táncos és zenei 
világban. Szeretettel várjuk, aki ebben a 
kalandban december17-én vagy 18-án 
egy estére velünk tartana!

M. Nagy Emese

hirdetési helye

információ:
hantos.zoltan@gmail.com

Ez az Ön
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Olyan régi, mint az élő, emberlakta szi-
get. Amely sziget, ha felülről nézzük, 

Tótfalu felső részétől Monostor alsó fer-
tályáig a közepén húzódó, meg-megsza-
kított dombháttal olyan, mint egy földre 
hullott, szépen – durván ácsolt-faragott 
krisztusi kereszt. Lehet, hogy a rajta lévő 
négy falu a szögek helye? De mindegyik 
szög-helyen házak vannak. Amelyek me-
nedékként, talán örökös oltárként, kicsiny 
kis templomként szolgáltak, szolgálnak. 
És emberi sorsok hordozói voltak vissza, 
az idők kezdetétől. Akikről ez után em-
lékezek, ők azok, akiknek az élete – sor-
sa – teste mindenestől már a gondozott, 
virágos, vagy a horpadt, vadvirágos sírok, 
idő marta, kidűlt, vagy düledező sírkövek 
alatt porlad. De kik is voltak ők? Bámula-
tos élni akarásuk megküzdött az Idővel, a 
történelemmel, a természet szorításával, 
templomot, és házat építettek életük, re-
ményeik, boldogságuk – bánataik köré. 
Ők voltak a tótfalusiak, a monostoriak, 
de a megyeriek, s az orosziak is, minden 
bizonnyal. (De ők voltak – a hazát min-
denkor szolgáló magyar parasztok, - akik 
ugyan így, ezt az életet élték szerte a Kár-
pát - medencében: a Csallóköz és a Bánát, 
a Tátra - alja és a Székelyföld legtávolabbi 
csücske, Verecke lejtői és az Őrvidék kö-
zött is.) 

Szólna ez az írás nem nekik, de róluk. 
Akikből lettünk. Akiktől oly sokat tanul-
hattunk volna és mégis, oly kevés érintett 
meg bennünket. És innentől kezdve let-
tünk, ha talán nem is vissza fordíthatat-
lanul, de vesztesek. És szólna ez az írás 
nekünk, önmagunknak is. És ha a 21. szá-
zad álságos, hamis értékrendű világában 
minél később ismerjük fel azt, hogy ezt 
be kell ismernünk önnön magunknak, a 
veszteségünk annál nagyobb, annál töb-
bet kell majd áldoznunk a tőlük kapott, 
feledett, de soha sem pótolható értékek 
meg – és visszaszerzéséért. Ha ez egyál-
talán lehetséges. Mind ez olyan, mint az 
ujjba szúródott, de csak idővel fájó tüske. 
Ma még nem érezzük, nem akarjuk, vagy 
nem merjük érezni! Micsoda öntévesztés! 
Engedtessék meg, hogy mind azt, amit itt 
fentebb – lejjebb leírtam, a nagy erdélyi 
magyar, Kós Károly szavaival nyomaté-

A régi ház…

kosítsam, igazoljam, s figyelmeztessek is: 
„De ha senki - senki sem fogja is elolvasni 
közületek ezt az írást, akkor is leírom már, 
mert tudom, hogy eljön az idő, amikor 
újra feljönnek a hegyekbe az igazi ma-
gyarok, és keresgélni fognak elmúlott 
dolgok után. De akkor még kevesebbet 
fognak találni a régiből, mint ma, talán 
semmi sem marad akkorára. És sírni fog-
nak a behorpadt síroknál, az elkorhadt 
fejfák között és romba dőlt templomok 
széjjelhordott köveit sírva hordanák ösz-
sze. ”

Szóval, egy ház. Legyen az a Béke utca 
33, vagy a monostori Kossuth 19. De le-
hetne az a falu bármelyik utcájának, bár-
melyik háza. Vályogból, vagy téglából 
épült, mindegy. Az élni akarás építette. 
Ettől füstölt a kéménye, terhelte geren-
dáit a zsúpfedél, vagy a cserép, és az Élet. 
De mindegyik fedelet nyújtott a fából 
faragott bölcsőnek. Az élet mindegyik-
ben évszázadokon át egyformán zajlott. 
Kemény, élni akaró munkálkodással, 
örömben, bánatban, amit az emberek 
hagyatékként örököltek nemzedékeken 
át. Ebben a házban is. A munka ? Kora 
hajnaltól késő estig. Télen, nyáron. Télen 
a szekér naponta többször kigördült a 
fagyos határba, kivitte a trágyát. Visz-
szafelé a szérűről hóviharos, kíméletlen 
teleken is, behozta a padlásra a szénát, 
szalmát, kukoricaszárat. Tavasszal, imád-
kozva - reménykedve a hóban gazdag, 
vagy szegény tél után, a szekér újra kigör-
dült zsírozott kerekekkel, - eketaligával, 
olajozott - javított lószerszámba fogott 
lóval, élezett kapával - kaszával a határ-
ba. Örömtől volt boldog az ember, mert 
tele volt reménnyel. Mert palántált, az 
élethez valókat ültetett, vetett, hogy jó 
reménnyel arathasson. Fárasztó mun-
kálkodását a pacsirta éneke dicsérte föl 
a magas egekig. Tavasszal elmúlt a téli 
harag az emberek szívéből és kalapot 
emelve köszöntgették egymást a hara-
gosok is. Ők mindannyian tudták ezer 
év óta, hogy „… a mi nemzetünk sorsa 
a falvak népe között s a termőföldön dől 
el, mely életet ad, … a rend, mely ősi és 
törvényszerű ezen a földön … mélyíteni 
a barázdát és szélesíteni, ügyelni az idők 

járását, …” (Wass A.) De jó lenne VÉGRE 
már, ha a mindenkori politika döntésho-
zói is felnőnének ehhez az egyszerű pa-
raszti bölcsességhez! A nyár bőkezű volt, 
vagy mostoha. A kérges kéz azonban 
változatlan hittel és akaraterővel fogta a 
gyeplőt. A férfi mellett az asszonyfeleség. 
Aki hajnalban már kenyeret sütött. Aki a 
férfiember egyensúlya volt. Aki őt mindig 
a jó úton járatta. Aki maga volt a szeretet, 
a józanság, a mélységes hitű ember. Aki 
szeretetkörének legerősebb tartóoszlo-
pa volt. És ennek az oszlopnak az anyaga 
szeretetből, hitből és felelősségből állt. 
Aki e miatt sokszoros, szinte hihetetlen 
emberfeletti terhet is elbírt. Egy életen 
át. Kevés panasszal, de tiszta szeretettel. 
Együtt arattak, hordták a gabonát a szé-
rűre, együtt számolták a búzával, az élet-
tel teli nemzeti színekkel csíkozott zsáko-
kat. És együtt ültek a bakon és fordult be 
szekerük a biztonságot, oltalmat jelentő 
udvarra. És együtt örültek. Talán nyáron 
és ősszel voltak a legboldogabbak. Mert 
ilyenkor még jobban hitték és még bizto-
sabban, erősebben úgy tudták, hogy az 
Isten velük volt és velük van. Ebben a hit-
ben, reményben és örömben szüreteltek, 
takarították be a termést ősszel. Pedig 
mindig is tudták, hogy az ”… élet elillan 
csöndesen, mint az idő, mely mohával 
lepi be a zsindelytetőt, meggörbíti a gyü-
mölcsfák derekát s a küszöb fájába mély 
gödröt tapos. Elillan csöndesen, mint az 
estéli szellő. ” (Wass A.) S tudták, hogy 
egyszer, egy napon, a szekér kigördül ko-
porsójukkal a sokat megjárt utcára, de a 
még sohasem megtett útra. Valóban, így 
történt. Elvitték magukkal a templomi 
eskü - fogadalomtételekor kapott éne-
keskönyvet az utoljára énekelt zsoltár 
behajtott lapjaival. De – miként eleik – ők 
is itt hagyták a Bibliát, hogy új nevek íród-
hassanak a fehér lapokra. A fehér galamb 
csapat fél koszorú alakban még írt egy 
utolsó kört a szomorú égbolt alatt, a ko-
porsó és a falu felett. Azután a minden ta-
vasszal visszatért fecskék is elmentek ősz-
szel. Magára hagyták az elárvult fészket, 
miként az ember. A megfáradt testből 
egy sóhajtással elszállt a lélek, de itt hagy-
ta azt a lelkiséget, ami az isteni értékrend 
megélésével volt teljes, s ami által értékes 
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volt az életük, s ezt hagyományozták az 
utánuk jövőkre. Értéket, nyomot hagytak 
maguk után, nem úgy, mint az az ember, 
aki csak annyit hagy maga mögött, mint 
a tengerparti fövenyen a lábnyom. Amit 
az első hullám elmos. Ők pedig elmen-
tek azzal, hogy a négy évszak mindig 
ismétlődő, visszatérő – öröme - bánata, 
munkája, értékteremtése, be nem telje-
sült - reményeik túlélik őket. Hogy utá-
nuk következő szeretteik és a még azok 
után következők – miként ők is tették 
az Idő kezdetétől – emlékeznek rájuk és 
boldog lelki örömmel őrizik meg őket az 
idő végezetéig, és hogy sírjukon mindig 
lesz szeretettel növelt, öntözött virág, a 
legkedvesebb nóta szerinti nyarak kék 
nefelejcs nappalain, hideg, fagyos telek 
krizantémos éjszakáin át, örökkön-örök-
ké. Hiszen: ”… temetőink megannyi őr-
helyei az Életnek. Őrálló helyek, ahonnan 
dolgos múltú ősöktől munkálkodó életre 
és helytállásra nyer intelmet a maradék. ” 
(Kós K.)  

Szól ez a gyenge, emberi visszatekintés 
különösen nem csak a Béke utca, a mo-
nostori Kossuth utca, de mind a négy 
szigeti falu régi portája lakóinak emléke-
zetére, de szól az őket követők emlékez-
tetőjeként is. Szívleljük meg, hogy gazda-
gabb lélekkel, kicsivel több örömmel és 
reménnyel, kézenfogva gyermekeinket, 
unokáinkat, járjunk nyomdokaikon. Jár-
junk azon az úton, ami őket nemzedéke-
ken át – ha nehezen, küszködve is – de 
előre vitte, s higgyük, reméljük, akarjuk, 
hogy az ő utuk minket s az utánunk jövő-
ket is elvezet egy boldogabb magyar jö-
vőbe. Így legyen! Hiszen ők is ezt akarták 
s akarják, bizonyára haló poraikban is. ”… 
elkorhadnak a régi fejfák és kidűlnek, de 
helyettük újak ütődnek a földbe, és vala-
hány új fejfát farag a faragó ember, annyi 
cseppnyi bölcsőt is hímez veres tulipán-
nal meg bazsarózsával, új anyák örömére 
A gyermekek pedig megnőnek, és az Úr-
istennek örök életet nevelő keze arcukra 
írja és szívökbe rója a szülők megfrissült 

arcát és vérének melegét. ” (Kós K.) Ne 
feledjük: a koporsóra hulló, fájdalmasan 
- tompán koppanó rögök hangja még 
megváltoztathatja, jó irányba fordíthatja 
szívdobbanásunk hullámverését. Amíg-
még nem késő! Mert ugye a sírhantra 
tett legszebb virágcsokor már csupán a 
külvilágnak szól és legfeljebb hamis ön-
vigasztalást jelent. Reánk rótták, hagyo-
mányozták az általuk is hordozott örök 
figyelmeztetést is: „ aki magyarnak szüle-
tett ezen a földön, az legyen magyar, és a 
maga nemzetének hűséggel szolgáljon. ” 
(Wass A.)
Si King / Dalok könyve, kínai versantoló-
gia, i.e. XI - III.szd./:  „… kövesd felséges 
őseid és így megmented önmagad …”

G. Szalai István 
Tahitótfalu - Szigetmonostor, 

2011. Halottak napjára, Advent felé …

A hónap könyvillusztrációja
Utazás ismeretlen tájakra – november

Az novemberi „A hónap könyvillusztrá-
ciója” pályázatra 8 rajz érkezett! Min-

den hónapban egy nyertest hirdetünk. 
A rajzokat ezúttal Várbíró Kinga iparmű-
vész, a tűzzománc műhely vezetője zsű-
rizte, ő választotta ki a nyertes rajzot, ami

RAPP NOÉMI (11)
könyvillusztrációja 

Szentkúti Márta: Aki keres, az talál! 
Átkelés a patak fölött című művéhez.

A zsűri a következő indoklást adta a díj-
hoz:
„Nemcsak a kompozíció ereje és a pasz-
tellkréta biztos kezelése miatt választot-
tam ezt a művet, hanem mert a rajzoló 
a finom árnyaláson túl a teret is végtelen 
biztonsággal kezeli. Kitenném a falamra!”
A beérkezett rajzokból kiállítást ren-
dezünk a könyvtárban.

Ne feledjétek: a pályázatra jövő május vé-
géig folyamatosan lehet rajzokat beadni! 

Decemberi téma: 
Advent – Mikulás – Karácsony az olvasmányainkban

Rapp Noémi (11 éves) 
nyertes könyvillusztrációja

KULTÚRA ÉS MŰVÉSZET
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DECEMBERI-JANUÁRI 
PROGRAMOK 

 
December 27. 16:00 

KKaarrááccssoonnyyii  hháázzii  ssüüttii  ccsseerree  
  

Január 14. 19:30 
AAccttiivviittyy  eesstt    

  
Január 22.  19:00 

DDiiaabboolluuss  IInn  MMuussiiccaa  
aakkuusszzttiikkuuss  kkoonncceerrtt  

  
Január 29.  

JJÓÓBBAARRÁÁTTOOKK  nnaapp  
  

Minden hétfőn 18:00-tól 
MMáássffééllmmiilllliióó  llééppééss  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  

  

 

HIRDETÉSEK

HA LASSÚ, LEFAGY, NEM INDUL,
VÍRUSOS, VAGY MELEGSZIK, HÍVJON, SEGÍTEK!
Asztali számítógép és laptop javítás, felújítás és karbantartás

Díjtalan kiszállás és árajánlat-kérés!

Keressen akár hétvégén is a 06-70-241-3204-es számon! 
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2021. december KERESZTREJTVÉNY

KERESZTREJTVÉNY
INFÓK

Előző havi keresztrejtvény 
megfejtése: 

Jankó János
Nyertes: 

Szakál Zsolt

A nyeremény:
A Rév utcai Sziget Kávézó által 
felajánlott két darab tetszőleges 
feltéttel elkészített pizza

Következő nyeremény: 
A Varrós Szoba ajándéka

A nyertesnek ezúton is gratulálunk!

Keresztrejtvényre fel!

E havi feladványunk témája egy a Szentendrei-szigeten is megtalálható, a perjefélék 
családjába tartozó növény, amely a rejtvényábrához tartozó képen is látható, latin 

neve Bromus commutatus. 

Tavasztól őszig csírázó egynyári vagy évelő gyomnövény. Leginkább friss, nedves és laza 
homokos vályogtalajokon fordul elő. A tábla széléről terjed a szántóföldre, terjedését a 
legkisebb mértékű talajművelés is elősegíti. Őszi búzában, őszi olajrepcében gyakran 
előfordul.

A növény jellemzői az alábbiak. A legfiatalabb levél összecsavarodott. Levéllemeze kissé 
puha, bolyhozott. A zárt szártag bolyhozott vagy sűrűn bolyhozott. A legfeljebb 4 mm 
hosszú nyelvecske kezdetben szélén teljesen lekerekített, később erősen rojtozott lesz. 
Fülecske nincs. A buga egyenesen áll vagy enyhén megdől. A kissé érdes felső pelyvának 
rövid szálkái vannak.

SZIGETMONOSTOR INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA
Szigetmonostor, Fő u. 26. ,Tel.: 06 26/393-512
Az Újságoló XXVIII. évf. 12. számát szerkesztette: Hantos Zoltán
Megjelenik 900 példányban.
Nyomdai munkák, tördelés és grafikai tervezés: 
A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft. /www.a3nyomda.hu/
Kiadó: Szigetmonostor Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Molnár Zsolt
Kiadó székhelye: 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26.
A szerkesztőség levelezési címe: hantos.zoltan@gmail.com

Lapzárta

A következő lapzárta időpontja:
2022. január 5. 

szerda, 21.00 óra

Cím: hantos.zoltan@gmail.com

A megfejtéseket az 
hantos.zoltan@gmail.com

e-mail címre várjuk, 
telefonszámmal vagy postacímmel. 
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SZÍV GYÓGYSZERTÁR:
Szigetmonostor, József A. u. 9.
Hétfő, szerda:  08.00-12.00
Kedd, csüt.:  13.00-17.00
Péntek:  08.00-13.00
Vezető: Atzél Gábor
Tel.szám: 26/393-159

SZIGETI RENDŐRŐRS:
Tahitótfalu, Béke u. 16. Tel.: 23/427-535
Fax: 06 26/387-140
Körzeti megbízott rendőr: 
Molnár Szabolcs 20/489-6756

SZENTENDREI 
RENDŐRKAPITÁNYSÁG:
Szentendre, Dózsa Gy. út 6/a,
Tel.: 26/310-233

TŰZOLTÓSÁG:
Szentendre, Ipar u. 5. Tel.: 26/500-017

SZIGETI POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES 
TŰZOLTÓ EGYESÜLET:
Madárbarát park 5.  Tel.: 30/621-2960
monostoripolgarorseg@gmail.com
Tóth János Bence – egyesületi elnök 
Koncsik Attila – egyesület alelnöke és parancsnoka 

Lörincz Balázs – egyesület alelnöke és parancsnokhelyettese

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK:
Vízvonal: 40/247-247

MVM CSOPORT: 
Hibabejelentés:
80/38-39-40 (0-24óra)

POSTA:
Szigetmonostor Mártírok u. 13. 
Tel.: 26/393-480

B3 TAKARÉKSZÖVETKEZET:
Mobilbank: kedd, péntek 9.00-12.00
Szigetmonostor, Szabadság tér

SZIGETMONOSTOR FALUHÁZ:
Árpád u. 15. Tel.: 26/393-073
Vezető: Makk Adrienn megbízott vez.
Tel.: +36 70/374-0541

SZIGETMONOSTORI BÖLCSŐDE:
Füzeserdő u. 2. Tel.: 70/938-9803
Int. vezető: Németh Mária

NYITNIKÉK ÓVODA:
Szabadság u. 5. Tel.: 26/393-463
Int. vezető: Csákiné Locher Marianna

ZÖLDSZIGET ÁLTALÁNOS ÉS 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA:
Mártírok u. 25-27. 
Tel.: 26/593-006, 26/393-100
Int.vezető: Szente Gyula

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

ORVOSI RENDELŐ
Szigetmonostor, Mártírok u. 5.

HÁZIORVOSI RENDELÉS:
Hétfő, szerda:  08.00-11.00
Kedd, csüt.:  13.00-16.00
Péntek:  08.00-12.00
Prevenciós rendelés:
Hétfő, szerda:  11.00-12.00
Kedd, csüt.:  12.00-13.00

dr. Kondor Andrea
Rendelő tel.száma: 26/393-380
Mobiltelefon: 30/539-2737
monostorrendelo2015@gmail.com

FOGÁSZAT: 
Hétfő, Szerda:  14.00-19.00
Péntek:  08.00-12.00
Iskola, óvoda fogászat (prevenciós mun-
kák rendelőn kívül). Felnőtt betegeket 
kizárólag megbeszélés alapján fogadunk. 
Bejelentkezés kizárólag rendelési idő-
ben a rendelő telefonszámán:
26/369-114
Mobiltelefonon és üzenetben nem áll 
módunkban időpontot adni!
dr. Ember Gyöngyi – fogorvos, 
Pap Mónika – asszisztens

GYERMEKORVOSI RENDELÉS:
Hétfő:  14.00-15.30
Kedd:  12.30-14.00
Csütörtök:  08.30-10.30
Péntek:  09.30-12.00
dr. Vígh Olga
Tel.szám: 30/269-9145

ORVOSI ÜGYELET:
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. 
Ügyelet: 17.00-07.00
Tel.szám: 26/387-030

SZAKORVOSI RENDELŐINT.:
Szentendre, Kanonok u. 1.
Tel.szám: 26/501-444

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
Bagó-Horváth Csilla: 70/978-9819

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Szigetmonostor, Fő u. 26. / Telefon: 26/742-075/mellék és 26/393-512/mellék

ELSŐSEGÉLY 
PONTOK
ELSŐSEGÉLY KÉSZÜLÉKEK:

szigetmonostor: 
Faluházban (Árpád u. 5.)

horány 
Gödi hajóátkelő révházban

(Nagyduna sétány)

HIVATALBAN DOLGOZÓ NEVE ÉS 
MUNKAKÖRE

E-MAIL CÍM MELLÉK
MOBIL-  

TELEFON

Molnár Zsolt, polgármester polgarmester@szigetmonostor.hu 108 70/456-9479

dr. Vaczó-Tánczos Szilvia, jegyző jegyzo@szigetmonostor.hu 109 70/374-0542

Bartha-Tim Anita, titkárság hivatal@szigetmonostor.hu 101 70/377-4219

Bottlik-Szilágyi Szabina, aljegyző, anya-
könyv vez. (népesség-nyilvántartás, szoc. és 
hagyatéki ügyek)

igazgatas@szigetmonostor.hu 103 70/374-0544

Tichy Karolina, adóügyi előadó (adó- és 
értékbizonyítvány, adóvégrehajtás, idegen-
forgalmi adó, gépjárműadó)

ado@szigetmonostor.hu 102 70/374-0545

Garda Enikő, adóügyi előadó (építmény- 
és telekadó, kommunális adó, iparűzési 
adó, mérséklési és részletfizetési kérelmek, 
talajterhelési díj) 

ado2@ szigetmonostor.hu
talaj@ szigetmonostor.hu 102 70/642-6049

Végmann Tibor, településgondnok telepulesgondnok@szigetmonostor.hu 110 70/374-0550

Lukács Györgyné, közterület-felügyelő kozteruletfelugyelo@szigetmonostor.hu 70/503-8599

Pintér-Fekete Katalin, igazgatási előadó igazgatasieloado@szigetmonostor.hu 114 70/374-0548

Dudásné Ulrich Mária gazdasági ügyintéző 
(költségvetés; könyvelés stb.)

gazdalkodas@szigetmonostor.hu 106 70/374-8598

Balláné Nagy Gabriella, pénzügyi előadó gazdalkodas2@szigetmonostor.hu 106 70/503-0549

Szalai Zoltánné, pénzügyi előadó (pénztár, 
banki átutalások, munkaügy stb.)

penzugy@szigetmonostor.hu 105 70/374-0547

Pauliny Lászlóné, pénzügyi előadó  
(pénztár, nyilvántartások)

penzugy2@szigetmonostor.hu 105 70/374-0546

Gyuricza Ágnes, hivatalsegéd 107 70/377-4217

Kiss Bernadett, adminisztrátor adminisztrator@szigetmonostor.hu 112 70/705-6273
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2021. december HÍREK

Áldott Karácsonyt
�S BOLDOG �J �VET K�V�N

A SZIGETMONOSTOR FALUHZ 

KÖSZÖNJÜK, HOGY ELLTOGATTAK HOZZNK           -BEN,
TALLKOZZUNK JÖVŐRE IS!

2021

Rangos elismerésben részesült a horányi természetfotós

Az Esteban Sanchez néven alkotó 
Szőri István, Tejút című képét a 

naturArt – a Magyar Természetfotósok 
Szövetsége által idén 29. alkalommal 
megrendezett Év Természetfotósa pá-
lyázaton a zsűri, dicséretre méltó cím-
mel tüntette ki az emlősök viselkedése 
kategóriában. Az Év Természetfotósa 
pályázat a legrangosabb hazai megmé-
rettetés a természetfotósok körében, 
ahol több ezer kép közül választják ki 
a legjobb felvételeket. Az elért ered-
ményhez ezúton gratulálunk!

Újságoló  

Fo
tó

: E
st

eb
an
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an
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ez



HATÁRCSÁRDAI AUTÓSKOMP –  INFORMÁCIÓK 
Kérjük Tisztelt Utasainkat, hogy tömbjegyváltási szándékukat telefonon a megváltás előtt legalább egy nappal 
jelezzék!
Tömbjegy rendelés esetén hívandó telefonszám: 06 20/912-2952
A tömbjegy az év bármely napján megváltható, nincs havi rendszerességhez kötve, viszont folyó év XII. hó 31. 
után nem használható. 40 alkalommal biztosít átkelést a 
tömbön feltüntetett rendszámú gépkocsi és vezetője együttes utazása esetén. 
40 átkelésre alkalmas tömbjegy ára: 20 000 ft. 

ELEKTROMOS BUSZ 
JÁRAT 
SZÁM

Klíma- 
 központ

Szabadság 
tér

Iskola Bölcsöde Fenyő utca Torony Ibolya utca Bölcsöde
Klíma- 

központ
Szabadság 

tér
Iskola

1.  6:40 - - - 6:58 7:00 7:02 7:09 7:11 7:13 7:15

2.  - - 7:16 - 7:28 7:30 7:32 7:39 7:41 7:43 7:45

3.  14:10 14:12 14:14 14:16 14:26 14:28 14:30 14:37 14:39 14:41 14:43

4.  15:56 15:58 16:00 16:02 16:12 16:14 16:16 16:23 16:25 16:27 16:30

5.  - 16:30 16:32 16:42 16:44 16:46 16:53 16:55 - -

 Csak tanítási napokon

Menetrendek

GÖDI HAJÓ 
MENETREND

Érvényes: 2021. 05.01-től

06-70/360-6395

DUNAKESZI KOMP 
MENETREND  

" 06-26/393-795
Munkanapokon reggel 6:00 és 8:00 óra 
között a két komp igény szerint párhuza-

mosan üzemel, 10 percenként jár.

PÁSZTOR RÉV 
MENETREND

06-20/232-4307 *

HATÁRCSÁRDA 
RÉVMENETREND 

" 06-20/554-0474 **

Ó
R

A HORÁNY ALSÓGÖD HORÁNY DUNAKESZI

Ó
R

A

SZIGET-
MONOSTOR

SZENT-
ENDRE

SZIGET-
MONOSTOR

HATÁR-
CSÁRDA

PERC PERC PERC PERC

4 - - - - 4 - - 20  22 

5 00, 25, 55 05, 30 25, 45 35, 55 5 30 35 00, 10, 30, 45 02,12, 32

6 20, 45 00, 25, 50 05, 25, 45, 15, 35 55 6 00, 30 05, 35

"
A HATÁRCSÁRDAI 

AUTÓSKOMP
 forgalma minden nap a 
Szigetmonostorról 5:45-
kor (hétvégén 6:00-kor) 

induló és a Szentendréről 
20:42-kor induló járatok 

között FOLYAMATOS, 
menetrendhez 

nem kötött! 

Várakozási idő 
max. 10 perc.

7 25, 55 30, 35 05,25,45 15, 35, 55 7 00,10,30,40 05,15,35,45

8 25 00,30 05,25,45 15, 35, 55 8 30 35

9 25 30 05,25,45 15, 35, 55 9 30 35

10 25 30 05,25,45 15, 35, 55 10 30 35

11 25 30 05,25,45 15, 35, 55 11 30 35

12 25 30 05,25,45 15, 35, 55 12 30 35

13 25 30 05,25,45 15, 35, 55 13 30 35

14 25, 55 30 05,25,45 15, 35, 55 14 00, 30 05, 35

15 00, 25 30 05,25,45 15, 35, 55 15 00, 30 05, 35

16 00, 25, 30 30, 35 05,25,45 15, 35, 55 16 00, 30 05, 35

17 00, 25, 30 30, 35 05,25,45 15, 35, 55 17 00, 30 05, 35

18 00, 25, 30 30, 35 05,25,45 15, 35, 55 18 00, 30 05, 35

19 25, 30 30, 35 05,25,45 15, 35, 55 19 30 35

20 25, 30 30, 35 05, 25 15, 35 20 30 35 42

21 25, 30 30, 35 - - 21 - - 05, 10 , 40 07, 12 , 42

22 - - - - 22 - - 10 , 40 12 , 42

23 - - - - 23 - - 30 32
 

Csak 
munkanapokon

 
Csak hétvégén és 
ünnepnapokon

 
Nyári járat, csak V.1. és VIII. 31. 

között közlekedik

 
Csak bejelentésre. Bejelentés 24 órával 

előre, *telefonon / **sms-ben

 
Csak tanítási napokon közlekedik


