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SZI GET CSÉ PI HÍ REK
Kányádi Sándor:

Napsugár-hívogató 

Tavaszutó, nyárelő,
meggyet érlelő,

mézillatú napsugár,
bújj elő!

Tavaszutó, nyárelő,
mézet pergető,

búzasárga napsugár,
bújj elő!

Tavaszutó, nyárelő,
búzát érlelő,

barna bőrű napsugár,
bújj elő!

Tavaszutó, nyárelő,
bőrünk perzselő,
júniusi napsugár,

bújj elő!

Az elmúlt időszak úgy gondolom, korosztálytól függetlenül, mindenkit próbára tett.
Bár csökkent a járványveszély, de nem múlt el teljesen. Továbbra is szükséges betarta-
nunk a járványügyi előírásokat és a higiéniai tanácsokat. Tudjuk, hogy újra kell indítani
a gazdaságot, tudjuk, hogy az élet megy tovább, azonban nem lehetünk teljesen nyugod-
tak. A kormányzati döntéseknek az önkormányzat próbál folyamatosan eleget tenni, de
nem árulok el titkot, hogy nem könnyű. Hiszen a súlyadó településre eső részének elvo-
nása, az iparűzési adók befizetésének halasztása mind jelentős bevételkiesést jelent Szi-
getcsép költségvetéséből. 

A veszélyhelyzet ideje alatt is folyamatosan azon dolgozunk, hogy a pályázatok ha-
táridőre elkészüljenek, és benyújtásra kerüljenek. Az elmúlt egy – két hónapban benyúj-
tásra került a Magyar Falu Program keretében az „Orvosi rendelők fejlesztése” című pá-
lyázat melyben egy új orvosi rendelőre, szintén a Magyar Falu Program keretében az
„Önkormányzati tulajdonban lévő út felújítása” valamint a közeljövőben kerül benyúj-
tásra a „közterületi játszótér fejlesztése” elnevezésű pályázat. 

A közelmúltban kaptunk a Budapest Fejlesztési Központtól tájékoztatást a H6 HÉV-
vonal fejlesztésének tervezésére kiírt pályázatról és az beruházási elképzelésekről. A
főbb irányvonal a teljes pályarekonstrukció. A menetsebesség 80-100 km/h lenne, így a
menetidő jelentősen csökkenne. Kiépítenék az akadálymentesített peronokat, valamint
emelnék az utastájékoztatás színvonalát elektronikus-audiovizuális eszközökkel. A
megállóhely közvetlen környezetében rendezett P+R parkoló és B+R kerékpártárolók
létesítésére kerülne sor. A buszforduló átépítésre kerülne. A megállóhelyet a helyi adott-
ságoknak megfelelően és a vonal egységét ötvöző arculat alapján alakítanák ki. A fej-
lesztések eredményeképpen, a leendő gyorsvasút utasvonzó képességének növekedésé-
vel számolnak. A forgalmi modellezések alapján, Szigetcsépen a ma jellemzően órán-
kénti közlekedés helyett, a 30 perces vagy annál gyakoribb követési gyakoriság is reális
lehet. A terv része továbbá, hogy a H6-os vonal Ráckeve és a Kálvin tér között közle-
kedne. A projektet a Kormány a 2021-27-es európai uniós finanszírozási ciklusra terve-
zi megvalósítani.

Tóthné Kriszt Judit polgármester

TERVEZZÜK A JÖVŐT...

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani

Brusztné Keller Annának, Nagy Istvánné
Katinak, valamint Piróth Mihálynak,
akik az elmúlt időszakban, maszkokat
ajánlottak fel az önkormányzatnak, me-
lyek olyan személyekhez kerültek, akik-
nek erre a legnagyobb szükségük volt.
Továbbá az Új-Ház Centrum Bau Star
98 Kft. munkatársainak, akik segítsé-
günkre voltak a Strand lezárásakor a be-
tonelemek szállításában. Valamint a
Twin-Color Kft.-nek a feljánlott fertőtle-
nítő szerekért. 

Nem utolsó sorban köszönet illeti azo-
kat a szigetcsépi lakosokat, akik idős ro-
konaiknak, ismerőseiknek, szomszédja-
iknak segítettek a bevásárlásban, a
gyógyszer kiváltásában. Odafigyeltek
rájuk, beszélgettek velük. Biztosították
őket arról, hogy nincsenek egyedül. Hi-
szem és tudom, hogy amikor kell, a szi-
getcsépiek össze tudnak tartani.

Tóthné Kriszt Judit  polgármester
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Míg a koronavírus járvány miatt sok helyen lelassult az élet, addig Szigetcsépen néhány régóta halogatott beruházás – felújítás elkezdő-
dött. Ezek között elsődlegesen megvalósult az óvoda két csoportszobájának a felújítása, ezek a garanciális javítások már jóideje húzódtak.
Bekötésre kerültek a klíma berendezések, ezáltal a nyári melegben is kellemes hőmérséklet biztosítható. 

A kultúrház felújítása is megkezdődött. A színpad és a nagyterem új gipszkarton mennyezetet és világítást kapott. Ki lett festve.  Szinte
rá sem lehet ismerni a teremre. De a leglátványosabb változás a bejárati ajtók és a nagyterem három ablakának a cseréje volt. Az ablakokat
és a bejárati ajtókat a Piróth Ablakgyártó Kft. ajándékozta a településnek. Ezúton is köszönetemet szeretném kifejezni Piróthné Ferenc
Magdolnának és Piróth Mihálynak a nagylelkű felajánlásukért. 

A belső udvar is megújul.  Valamint a szükséges javításokat is elvégezték a tetőn és az ereszcsatornán. 
Folyamatba van a pince klubhelyiség felújítása is, melyet Balogh Győző, Bruszt György „Stuka”, Kovács Gábor „Tojás” és Pallagi

Sándor „Puti” vezetésével társadalmi munkában végeznek. 
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Idén 6. alkalommal ünne-
pelhettük meg a TrachTag-ot,
a kezdeményezés elindítója a
Magyarországi Német Kultu-
rális és Információs Központ
és Könyvtár. TrachTag a ma-
gyarországi német népviselet
napja. E napon hétköznap is
felvettük német népviseletün-
ket, és ünnepé tettünk egy át-
lagos pénteket. Az ünnep al-
kalmából felidéztük őseink
em lékét, megmutattuk sváb
örökségünket. 

A TrachTag-hoz az egész
országban nagyon sokan
csatlakoznak, egyedül vagy
családdal, csoportokkal, ba-
ráti társaságokkal. 

Idén sem volt ez másképp
csak digitális formában, így
nagyon sokan megcsodálhat-
ták a múlt egy darabkája ré-
szét. Szívesen meséltünk a
ru  hadarabokhoz kapcsolódó
történetekről is. Reméljük em  -
lékezetes maradt e nap. 

Egy-két színes fotóval
szeretnénk, kedveskedni e je-
les eseményről olvasóinknak.

Nyikes Alexandra

Április 24-e volt a TrachTag napja

Megkezdődött a Szabadság utcában a „régi játszótér” területén a parkosítás, a majdani „új játszótér” alapjainak a letétele. Első lépésben
szükséges volt az elöregedett nyárfák kivágása, mely március elején megtörtént. Majd következő lépésként a földmunka és a parkosítás
fog megvalósulni. Az Önkormányzat a parkosítást és az öntöző rendszer kialakítását, valamint az ivókút létesítésének költségeit vállalja
magára. Mindeközben a Magyar Falu Program „közterületi játszótér fejlesztése” keretében benyújtásra kerül a játszótér kialakítására, a
játszóeszközök beszerzésére vonatkozó pályázat. A pályázat sikerességétől függően tudjuk majd felszerelni játékokkal a területet. 

Sajnos, a szabványoknak megfelelő játszóeszközök nagyon drágák, az 5 milliós pályázati keretösszeg nem túl magas, azonban egy sze-
rény játszótérre elegendő lenne. Tóthné Kriszt Judit polgármester

Szívesen fogadunk magánszemélyektől, baráti társaságoktól, vállalkozásoktól felajánlásokat egy-egy játszóeszköz
beszerzésére. Így lehetőség nyílik egy-egy játszótéri játék megvásárlásával „játék örökbefogadásra”. Az örökbefoga-
dott játékon, táblán feltüntetésre kerül a támogató neve. 
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A görögkeleti szerbeknél az ünnepek pihenő napoknak számítanak szó szerint is. Ilyenkor tiltott mindennemű munka és ezt mos-
tanában is betartjuk. Az ünnep az esküvők megtartásának ideje, valamint a családok házszentelője, ahol Szent György a védő-
szent. Ilyenkor a pap bazsalikom csokorral szenteli meg a lakást, a családtagokat az ünnepi asztalnál, ahol gyertya ég és ahol a
szoba központi részén lévő ikon helyezkedik el. Ettől a naptól számítják az állatok legelőre terelését is.

Szent Márkot a segítő szentek között tartják számon, éppen úgy, ahogy Szent Györgyöt is. A két ünnep szorosan kapcsolódik egy-
máshoz. A buján zöldülő természet ünnepe. A sarjadó búza és a frissen kihajtó szőlő megszentelésének ideje. Nagyon szép szoká-
sunk, mikor a lányok a mise ideje alatt kimennek a határba. A templomi harangszó alatt kimennek a földekre és letérdepelnek,
imádkoznak, és kedvesüknek búzaszálakból, szalagokból koszorút fonnak. A férfiak templomi zászlókkal indulnak utánuk. A lá-
nyok leendő vőlegényük zászlóira tűzik koszorúikat és együtt térnek be a templomba a körmenet után. A koszorút minden évben
cserélik. Az ’50-es évektől a szokás megszűnik.  Márfiné Werling Angéla

Szerb hagyományok a tavaszi ünnepkör jegyében
SZENT GYÖRGY NAPJA – DURDEV DAN (május 6.)

SZENT MÁRK NAPJA – MARKOV DAN (május 8.)

A nemzeti összetartozás éve
Az idén száz éve, hogy megtörtént a magyar történelem legnagyobb tehertétele. A tri-
anoni békediktátum 1920. június 4-i aláírása kétségtelenül történelmünk azon idő-
pontja, amely megváltoztatta egy egész nemzet életét, boldogulását. Az I. világhábo-
rút lezáró békeszerződés egyszerre jelentett óriási gazdasági és társadalmi nyomást,
mindemellett pedig maradandó sebet ejtett családok millióinak lelkében.
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A 2020. március 23-i ülésén a Képviselő-testület

– elfogadta a 2020-2024. évekre szóló Gazdasági Program-
ját,

– jóváhagyta a Szigetcsép Községi Önkormányzat Közbe-
szerzési Szabályzatát,

– jóváhagyta a Szigetcsép Községi Önkormányzat – beszer-
zések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló –
Beszerzési Szabályzatát,

– az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2020. évben le-
folytatandó közbeszerzési eljárások tervét nemlegesen el-
fogadta,

– meghatározta a Szigetcsépi Záhonyi Hugóné Óvodába
történő jelentkezés módját, az óvodai beiratkozás
2020/2021. évre vonatkozó időpontját és az óvodai felvé-
teli körzetet,

– jóváhagyta a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatát,

– egyetértett a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egye-
sület 2019. december 4-i Közgyűlésén hozott 14/2019.
12.04. sz. Közgyűlési határozatával,

– elvi hozzájárulását adta a Szigetcsép, 809 hrsz-ú, 49 m2

nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlan eladásához. A
Képviselő-testület az eladási árat 500.000 forintban állapí-
totta meg,

– döntött a Magyar Falu Program keretében meghirdetett
„Orvosi rendelők fejlesztése” című, MFP-HOR/2020 kód-
számú kiírásra történő pályázat benyújtásáról,

– döntött arról, hogy a közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzés három ajánlattevője közül a legkedvezőbb aján-
latot tevő Bodzán Antal (2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 99.)
ajánlatát fogadja el, és megbízza a  Magyar Falu Program
keretében meghirdetett „Orvosi rendelők fejlesztése” cí-
mű, MFP-HOR/2020. kódszámú kiírásra Szigetcsép Köz-
ség Önkormányzata által – benyújtásra kerülő pályázathoz
szükséges tervezői feladatok ellátásával, valamint az épü-
let második szakaszban megvalósuló védőnői tanácsadó
és fiók gyógyszertár rendeltetést ellátó épületrészének ter-
vezésével, 

– döntött arról, hogy a közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzés  három ajánlattevője közül a legkedvezőbb aján-
latot tevő 2194 Tura, Erdész u. 8. szám alatti székhelyű
Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ajánlatát
fogadja el és megbízza a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett „Orvosi rendelők fejlesztése” című, MFP-
HOR/2020. kódszámú kiírásra Szigetcsép Község Önkor-

mányzata által – benyújtásra kerülő pályázat dokumentáci-
ójának a kiírásnak tartalmilag és formailag megfelelő
összeállításával, a Magyar Falu Program elektronikus felü-
letén történő benyújtásával, 

– döntött a Magyar Falu Program keretében meghirdetett
„Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás”
című, MFP-ÖTU/2020. kódszámú kiírásra történő pályá-
zat benyújtásáról,

– döntött arról, hogy a közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzés három ajánlattevője közül a legkedvezőbb aján-
latot tevő 2194 Tura, Erdész u. 8. szám alatti székhelyű
Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ajánlatát
fogadja el és megbízza a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő út-, híd-
építés/felújítás” című, MFP-ÖTU/2020. kódszámú kiírás-
ra Szigetcsép Község Önkormányzata által – benyújtásra
kerülő pályázat dokumentációjának a kiírásnak tartalmilag
és formailag megfelelő összeállításával, a Magyar Falu
Program elektronikus felületén történő benyújtásával, 

– elfogadta a Szigetcsépi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
elszámolását a 2019. évi támogatás felhasználásáról,

– elfogadta a Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormány-
zat elszámolását a 2019. évi támogatás felhasználásáról, 

– elfogadta a Szigetcsép közigazgatási területén ebrendé -
szeti feladatokat ellátó Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitá-
ciós Alapítvány elszámolását a 2019. évi támogatás fel-
használásáról,

– elfogadta a Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub elszá-
molását a 2019. évi támogatás felhasználásáról. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §
(4) bekezdése szerint, a Képviselő-testület hatáskörében eljá-
ró polgármester – a kijárási korlátozással összefüggésben má-
jus 1. napjára és hétvégére meghozható önkormányzati intézke-
désekről szóló 167/2020. (IV. 30.) Kormányrendelet 3. §-ban
kapott felhatalmazás alapján – megalkotta

– 3/2020. (V. 01.) önkormányzati rendeletét a „Szigetcsép
Községi Önkormányzat a kijárási korlátozással összefüg-
gésben május 1. napjára és hétvégére meghozható önkor-
mányzati intézkedésekről szóló 167/2020. (IV. 30.) Kor -
mány rendeletben biztosított szigorúbb szabályok megálla-
pításáról”, amely a Szigetcsépi Szabadstrand és a hozzá
tartozó terület 2020. május 1. 12:00 óra és 2020. május 3.
24:00 óra közötti lezárásáról rendelkezett.

Tóthné Kriszt Judit 
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Képviselő-testületi határozatokról, rendeletekről, 

polgármesteri döntésről
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Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetkezésekről
szóló (a továbbiakban: Ttv.) 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet al-
kotja.

11.§
/1/ A temető tisztántartása az üzemeltető feladata, az önkormányzat erre

vonatkozó részletes előírásait az üzemeltetővel kötendő szerződésben
kell rögzíteni.

/2/ A temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzé-
se, minden látogató kötelessége.

/3/ A temetőben csak az üzemeltető által engedélyezett és meghatározott
időben végezhető munka a sírgondozás és a sírok beültetése kivételével.
A munka megkezdésének és befejezésének idejét az üzemeltetőnek be
kell jelenteni.

/4/ Padot, ülőhelyet elhelyezni csak az üzemeltető engedélyével és az
üzemeltető által kijelölt helyre lehet.

/5/ Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési és bontási munkát meg-
kezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájá-
rulásával szabad. Az építési hulladékot keletkezésétől számított 3 na-
pon belül el kell szállítani. Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot
(pl. betont) csak vaslemezen lehet előkészíteni.

/6/ A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi
előírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorú- és virágmarad-
ványt elégetni a temetőben tilos.

/7/ A temető területéről sírkövet, síremléket, sírjelet (fejfát) kiszállítani
csak az üzemeltető írásos engedélyével lehet.

12. §
A temetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírok és síremlékek
esetleges megrongálásáért sem az önkormányzatot, sem az üzemelte-
tőt anyagi felelősség nem terheli.

14.§
/6/ A temetőben a sírhelyek bekerítése tilos, erre engedély nem adható.

16.§
/7/ Sírhely méretek

- egyes sírhely 2,00 x 1,00 m
- kettes sírhely 2,00 x 2,00 m
- gyermek sírhely 1,50 x 0,90 m
- urna sírhely 1,00 X 0,70 m
- urnafülke mérete hossza: 66 cm szélessége 63 cm 

mélysége 30 cm
Egyes és kettes, valamint gyermek sírhely mélysége 1,70 méter, rátemetés-
nél 2,00 méter. A sírsorok közötti távolság 1 méter. A sírsorok közötti fej-
től-fejig távolság a közlekedő úttal együtt 3,00 méter. A sírok közötti oldal-
távolság 0,60 méter.
/8/ Síremlékek kialakítása:
A síremlékeket szilárd alapra kell elhelyezni. A síremlék nem foglalhat el
a sírhelynél nagyobb területet.
A síremlékek legnagyobb magassága 1,40 méter lehet.
A síremlékek fenntartási, helyreállítási kötelezettsége a létesítő (örökös)
kötelessége. Amennyiben a kötelezett ennek nem tesz eleget, felszólítást
követően a település önkormányzatának jegyzője elrendelheti a síremlék
eltávolítását, illetve a további temetkezést megtilthatja.

Temetési hely használati ideje
19.§

/I/ A temetési hely felett annak van rendelkezési joga, aki azt megváltoztatta.
/2/ A temetési helyek használati idejét a megváltás napjától kell számítani.

Lejárat után a temetési hely használati ideje az újraváltás időpontjában
érvényben lévő díj kifizetése ellenében meghosszabbítható, kivéve, ha a

temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja vagy más célra
kívánja felhasználni, erről kérelemre nyilatkozatot kell adni írásban.

/3/ a/ sírhely használati ideje: 25 év 
b/ urnafülkék használata: 10 év

/4/ Kettős sírhely használati ideje az utolsó temetés napjától számított 25 év.
/5/ Kettős sírhelynél ha az első temetés napjától számított 25 éven belül

újabb temetés nem történik, a használati jog megszűnik, kivéve, ha az
arra jogosult a használati jogot ismételten megváltja.

/6/ Az elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok esetében az üzemeltető a sí-
rokat újra értékesítheti, ha a hirdetmény közzétételét – jogszabályban
meghatározottak szerint – követően nem váltják meg újra. 

Temető fenntartási hozzájárulás díja
20.§

/1/ A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző (kőfaragó, sírgondozást
végző, temetői szolgáltatást végző stb.) a temető használata után temető
fenntartási hozzájárulást köteles fizetni a temető üzemeltetőjének,
melynek mértékét a Képviselő-testület állapítja meg.

1/2/ A vállalkozó az (1) bekezdés szerinti díjat minden olyan megkezdett
nap után köteles a temető fenntartójának megfizetni, amelyen vállalko-
zási tevékenységet folytat.

/3/ A temetőben vállalkozásszerű munka tevékenység csak munkanapokon
engedélyezhető, kivéve a halottszállítással összefüggő szolgáltatást.

F E L H Í V Á S
LEJÁRT SÍRHELYEK

Értesítjük a Tisztelt hozzátartozókat, hogy Szigetcsép Község
köztemetőjében

az 1994-es évben megváltott sírhelyek 
bérleti díja 

2019. december 31-én lejárt.

A sírhelyek, urnahelyek és kriptahelyek újraváltása miatt kérjük
szíveskedjenek felkeresni a 

SZIGETCSÉP, FŐ. U. 81. sz.
alatt lévő temetkezési irodánkat.

A meg nem váltott sírhelyeket, urnahelyeket és
kriptahelyeket a temető üzemeltetője felszámolhatja és

 újra értékesítheti.

Felhívjuk a Tisztelt hozzátartozók figyelmét, hogy akinek
tulajdonában düledező, vagy régebben szétszedett és össze

nem rakott síremlék van

szíveskedjenek helyreállítani!

Kérjük az érintett hozzátartozókat a határidőn belüli intézkedésre!
SZIGÜ 

Temetőüzemeltető

K I V O N A T
a Szigetcsép Községi Önkormányzat 5/2000. (V1.30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és 

a temetkezésről 11/2015. (XII.17.), 10/2014. (XII.17.) és 10/2012. (V.30.) rendeleteivel módosított egységes szerkezetben
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Tisztelt Lakosság!

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kö-
telező igénybevételéről szóló 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati
rendelet II. fejezete rendelkezik az ingatlanok és a közterületek
tisztántartására vonatkozó szabályokról. A jogkövető ma ga tar -
tás gyakorlásához ezúton adok tájékoztatást a rendeleti előírá-
sokról:

„II.  fejezet
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

8. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: 
a) Az ingatlan előtti járda (járda hiányában egy méter széles

területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az út-
testig terjedő teljes terület) továbbá a járda és az út közötti
kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartá-
sáról, szemét és gyommentesítéséről. 

b) A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisz-
tántartásáról, gyommentesítéséről

c) Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalo-
gos megközelítésére és körüljárásra szolgáló terület tisztán-
tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról. 

d) Az ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről.
e) A telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és

bokrok megfelelő nyeséséről.
(2) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv

vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdono-
sok között 50-50%-ban oszlik meg. 

(3) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intéz-
mények és szolgáltató egységek előtti járdaszakaszt, illetőleg ha
a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet
– a nyitvatartás ideje alatt a tulajdonos köteles tisztán tartani. 

(4) Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos naponta mind a téli, mind
a nyári idő szakban, legkésőbb reggel 7 óráig, köteles letakaríta-
ni és a hulladékot az összegyűjtött háztartási hulladékkal együtt
elszállítani. 

(5) A közterületek tisztántartása időbeni korlátozás nélkül végezhe-
tő, a (4) bekezdésben foglaltak kivételével.

(6) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési, szere-
lési munka stb. céljára) történő használata esetén a használat-
tal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisz-
tán tartani.

9. § (1) A közterületen bárminemű burkolat (térburkolat, úttest, jár-
da stb.) felbontása csak a jegyző, az országos közúthálózatba
tartozó utak tekintetében a területileg illetékes Közúti Igazgató-
ság engedélyével, az abban foglalt feltételek betartásával tör-
ténhet. 

(2) Az építési és bontási, valamint a felújítási munkálatok helyét –
szükség esetén – a környező közterülettől el kell zárni. Amennyi-
ben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulla-
dék kerül a közterületre, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a
munka befejezésétől számított 48 órán belül el kell szállítani és a
közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani. 

10. § (1) Az ingatlantulajdonosok a kerti hulladékot, a települési

szilárd hulladéktól elkülönítetten kötelesek gyűjteni, és a köz-
szolgáltató által biztosított zsákban elhelyezni. Amennyiben a
szokásos mennyiségűnél nagyobb mennyiségű hulladék keletke-
zik, annak elsz ál lí tásáról a tulajdonos köteles gondoskodni.  

(2) Tilos a helyiségek és területsávok feltakarításából, felmosásá-
ból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, a csa -
pa dékelvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni. 

11. § (1) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a
közterület ne szennyeződjék. Ha bármilyen szállítmány fel- vagy
lerakásánál, vagy szállítás alatt a közterület beszennyeződik, a
szállító kötelessége a fel vagy lerakás elvégzése után, illetőleg a
szállítás során nyomban megtisztítani. 

(2) Építési munkálatoknál, illetőleg egyéb közterület használata so-
rán a fákat, valamint a közterületi létesítményeket védőburkolat-
tal kell körül venni. A rongálódásból keletkezett kárt annak oko-
zója köteles megtéríteni. 

(3) A közterületen a gépjárművek mosása tilos!
12. § (1) Vásárok, sport és egyéb rendezvények tartása idején a ren-

dezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak
megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, vala-
mint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztántartásáról. 

(2) Úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel
(szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel) beszennyezni
tilos!

13. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtt hótól, jég-
től és ónos esőtől síkossá vált járdaszakaszt (szükség esetén na-
ponta többször) síkosságtól mentesíteni.  

(2) Hólerakást tilos elhelyezni:
–  útkereszteződésben,
–  útburkolati jelen,
–  járdasziget és járda közé, 
– a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél,
– közszolgálati felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gáz és

egyéb közlétesítmény, pl. lámpaoszlop stb. köré)
–  kapubejárat elé, annak szélességében.

(3) Belterületi közterületen – a közúti forgalom számára igénybe
vett terület (úttest) kivételével – a síkosság-mentesítésre olyan
anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen
környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyez-
teti. Ezeknek az anyagoknak a tárolása tároló edényben, kör nye -
zet szennyezést kizáró módon történhet. 

14. § (1) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak be-
szenynyezése, illetőleg megrongálása tilos!

(2)  Közterületen lévő növények (fák, díszcserjék stb.) rongálása,
csonkítása, leszakítása tilos!

(3) A parkosított füves területeket rendeltetésellenesen használni ti-
los!

(4) Fákon, közterületeken álló építményeken, épületek falán, keríté-
seken – a rendeltetésszerűen hirdetésre szolgáló berendezések
kivételével – hirdetni, falragaszt vagy reklámot elhelyezni tilos!
A falragaszok ki nem jelölt helyen történő felragasztásáért a te-
vékenységet végző és a megrendelő – felelősségük megállapítá-
sa esetén – egyetemlegesen felelnek.”

Kérem a Tisztelt Lakosságot a rendeletben foglaltak betartására!
Katona Éva jegyző

Az ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról szóló 
szabályok betartása
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Változások a hulladékszállításban
A hulladék témája állandóan aktuális, csak mindig más formában, mióta átvettük a szerkesztést Lindával. Egyszer az illegális hulladéklerakás, majd a

tavaszi közös szemétszedés, amikor összefogtunk és megtisztítottuk községünket. Sajnos azóta már több helyen látni, hogy sokan újra lerakták, kidobták
autójukból a feleslegessé vált lomjaikat az utak mellé. Kerékpározás, kutyasétáltatás közben gyermekeink nem értik, hogy miféle „buta viselkedés” ez,
miközben már a nagyobb ovisok is tudják, megtanulták, hogy a hulladékot szelektíven tanácsos gyűjteni. Tisztában vannak azzal, mi veszélyes és mi újra-
hasznosítható. Sajnos a DTkH Kft. legutóbbi tájékoztatása a házhoz menő szelektív szállítási rend változásáról nem ad okot az örömre, a felelős viselke-
désre. A jelenlegi helyzetben, amikor a legtöbb család otthon tartózkodik a vírus miatt, sokkal több háztartási hulladék keletkezik. Ezzel szemben a sze-
métszállítás ritkul, a cserezsákok száma csökken, a legtöbbünknek természetesen hasonló gondolatok kavarognak a fejében: mi lesz a szeméttel? Gyűjt-
sünk szelektíven, legyünk megértőek, próbáljuk tömöríteni, komposztálni azt, amit lehet. Felelősségünk, hogy ezt a példát adjuk tovább a következő ge-
nerációnak. Reméljük, a hulladékszállító cég a dolgozói védelme miatt vezette be az új rendet és ha lecseng a vírus, visszaáll a korábbi, megszokott műkö-
dési forma. Buzássy-Rókás Bernadette



A veszélyhelyzet alatti 
engedélykötelezettségről, valamint az

ellenőrzött bejelentésről
Tisztelt Ügyfeleink!

A veszélyhelyzetre tekintettel lehetőség nyílik arra, hogy egyes tevékenységek engedély
helyett bejelentés alapján is folytathatók legyenek.

A 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) speciális szabályokat tar-
talmaz általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti, kérelemre induló, enge-
dély kiadására irányuló eljárásokra, lehetőség nyílik ugyanis arra, hogy egyes tevékenysé-
gek engedély helyett bejelentés alapján is folytathatók legyenek. A szabályok irányadóak a
települési önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási
hatáskörben jár el. A szabályok 2020. május 18-án lépnek hatályba és a rendelet hatályba-
lépésének napján folyamatban lévő eljárásokban, ahol a rendelet alapján a tevékenység en-
gedélyezés helyett bejelentés alapján folytatható, az ügyfél kérheti, hogy az engedélykérel-
me az e rendelet szerinti bejelentésnek minősüljön.

A Rendelet értelmében engedélynek minősül valamennyi olyan határozat, amely az ügy-
fél számára valamely tevékenység végzését lehetővé teszi, vagy részére valamely jog gya-
korlását biztosítja (hatósági jóváhagyás, hozzájárulás, elismerés).

A bejelentés fogadására egy kizárólag erre a célra szolgáló e-mail-címet kell biztosíta-
nunk. 

Ez az e-mail cím a következő: bejelentes@szigetcsep.hu,
melyre 2020. május 18. napjától várjuk kérelmeiket.

Katona Éva jegyző
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Változás a kutak
bejelentése kapcsán

A koronavírus járvány miatt kialakult
helyzetben a kormány javaslata alapján az

Országgyűlés ú́gy dön̈tö̈tt, hogy a
fúrt és ásott kutak üg̈yintéźéśe kapcsań

a moratóŕiumot 2023. december 31-ig
meghosszabbít́ja.

Amennyiben a bejelentési kötelezettség
szabályai változnak, illetve ezzel

kapcsolatban új jogszabály jelenik meg,
tájékoztatni fogjuk a lakosságot. 

A ROLFIM Kft. és a Szigetcsép Községi Önkormányzat által elektromos és elektronikai hulladék berendezés
(e-hulladék) gyűjtés kerül megszervezésre, amely során INGYEN leadhatja összegyűlt e-hulladékát.

Az e-hulladékgyűjtés ideje: 2020. június 06., (szombat), 08:00-12:00-ig

Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye: Szigetcsép, Szabadság utca 2., a Polgármesteri Hivatal parkolója

Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?
Gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környezet védelmének, ezért szeretnék elérni, hogy szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok begyűjtésének kö-
re. Az e-hulladék különleges gyűjtést és kezelést igényel - azaz nem gyűjthető a háztartási vegyes hulladékkal. Az elektronikai hulladékok a sok újrahasz-
nosítható másodnyersanyag mellett számos mérgező anyagot – nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet számára
nagy veszélyt jelenthetnek. Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek jelentős része újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy részük ma mégis
hulladéklerakókba, erdőszélekre, illegális lerakókba, vagy illetéktelen kezekbe kerül.
A cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentő mérgező anyagok el-
lenőrzött körülmények között kerüljenek ki környezetünkből.
Védjük együtt környezetünket! Kérjük, vegyen részt felhívásunkban!

Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség igénye nélkül „minden, ami valaha árammal, elemmel ak-
kumulátorral működött”, beleértve a képcsöves berendezéseket is (régi tv, monitor), amelyek ártalmatlanítási díját az
önkormányzat téríti meg a cég részére, kizárólag szigetcsépi lakosok által leadott készülékek után. A szigetcsépi lakcí-
met igazolni lakcímkártya felmutatásával szükséges, valamint személyenként maximum 2 készülék adható le!

A ROLFIM Kft. várja az intézmények (iskolák, szociális, egészségügyi, oktatási és egyéb, gazdasági intézmények stb…)
leadásait is, és igény szerint a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően igazolást állít ki az átvételről. 

A ROLFIM Kft. lehetőséget biztosít, hogy egész évben a 2310 Szigetszentmiklós-Gyártelep ÁTI-Sziget Ipari Park alatti
telephelyén használt, illetve hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezéseket térítésmentesen átveszi H-P-ig, 8-13
óra között. Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan érdeklődni szintén a 06-1/269-0234-es telefonszámon lehet!

Együttműködésüket előre is köszönjük!
SZIGETCSÉP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Elektronikai hulladékgyűjtés Szigetcsépen
2020. június 06-án (szombaton) 8-12 óráig
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GYEREKSAROK

Guszti, a giliszta a virágoskert puha föld-
jében lakott családjával és barátaival. Boldo-

gan rágcsálták a lehullott leveleket, elszáradt növényeket, s mind-
eközben úgy mászkáltak a földalatti járataikban, mint metrósze-
relvény az alagútban. Egyik nap azonban nagy baj történt. Megre-
megett a talaj körülöttük és beomlottak a járataik.

– Égszakadás földindulás! Jaj nekünk, mi volt ez? – kérdez-
gették ijedten egymástól.

Guszti még jóformán fel sem eszmélt, amikor emelkedni kez-
dett egy földdarabbal együtt, mintha liftezett volna. Hirtelen nagy
világosság támadt körülötte, majd fejjel lefelé visszahuppant a ta-
lajra.

– Szent vakondtúrás! Mi történik itt? Földrengés van? – kér-
dezte szédülten.

Földrengésről persze szó sem volt, csupán Karcsi bácsi ásta
fel a kertjét, hogy a palántáit kiültethesse a szabadba. Belevájta az
ásóját jó mélyen a talajba, majd kiemelve visszaforgatta a földet,
hogy ami eddig alul volt, az most felülre kerüljön, s levegőzzön.

– Hohó, micsoda húsos giliszta! Jó lesz ebére az éhes fiókám-
nak! – kiáltotta Robi, a feketerigó, aki ott sertepertélt Karcsi bácsi
ásója körül, finom falatokra várva.

– Segítség! Nem akarok madártáplálék lenni! – kiáltotta ré-
mülten Guszti és igyekezett gyorsan visszafúrni magát a talajba,
de a rigó gyorsabb volt nála. Éles csőrével felkapta, s már repült is
vele a legközelebbi faágra, hogy felaprózza fiókáinak.

Guszti nem adta könnyen az életét. Minden erejét beleadva te-
kergett, ficánkolt, míg végül sikerült kicsusszannia a rigó csőré-
ből, és egy jól irányzott lendülettel fejest ugrott a komposztba. Ez
a puha földdel és száraz levelekkel töltött, lécekből ácsolt láda,
éppen a fa alatt állt. Guszti egy pillanat alatt befúrta magát a tör-
melék közé. Robi, a rigó csalódottan röppent a láda szélére. Egy
darabig éles szemmel figyelt, de mivel nem észlelt több mozgást,
feladta a keresést és újabb zsákmány után nézett.

A komposztláda lakói felfigyeltek a becsapódásra.
– Odanézzetek! Új lakótársunk érkezett! Gyerünk, ismerked-

jünk meg vele! – biztatták egymást.
– Jó napot kívánok! Bocsánat a zavarásért. Guszti vagyok, a

földigiliszta. Egy rigó csőréből menekültem meg éppen. – dadog-
ta zavartan.

– Szia Guszti! Üdvözlünk körünkben! Ne félj semmit, most
már jó helyen vagy! Igaz, kemény munka vár rád, de ha szorgal-
masan dolgozol, elnyered a jutalmadat. – Biztatták a többiek.

– Ez itt százlábú Zozó, az meg Szuszi, az ászkarák, én meg
Katka vagyok, az atkalány. Olyan ez a hely, mint nyüzsgő gyár.
Mindenkinek megvan a maga feladata. Hasznos baktériumokból
van a legtöbb, meg olyan icipici gombákból, hogy szabad szem-
mel nem is lehet látni őket. Igaz, itt egyébként is sötét van, de így
is mindenki tudja és teszi a dolgát.

– Nekem mi lesz a feladatom? – kérdezte Guszti.
– Az, hogy szellős járatokat készíts, miközben jókat falatozol

az itteni finomságokból. Ezzel porhanyítod a talajt és hozzájá-
rulsz a komposzt éréséhez. Tudsz ennél jobb állást?

– Nem hangzik rosszul, de mire jó mindez? – kérdezte Guszti.
– A kész komposzttal Karcsi bácsi termékennyé varázsolja a

kiskertjét. Ha feldolgozzuk a kerti hulladékot, akkor kevesebb lesz
a szemét és nem kell eltüzelni. Így a levegőt sem füstöljük tele.

– Jól hangzik, de hogy kerülök haza innen?
– A komposzt sok emeletből áll, olyan mint egy toronyház.

Most a tetején vagyunk, ha jól teljesíted a feladatod, akkor mindig
lejjebb léphetsz egy szinttel, ahol egyre finomabb rétegekbe érsz.

Legalul van a kész, érett komposzt, s ott van a kijárat is. Azt elér-
ve kiszabadulhatsz és hazatérhetsz a szeretteidhez, de ahhoz még
nagyon sokat kell dolgozni, hogy ezt a szintet elérhesd.

– Mennyi idő kell ehhez? – kérdezte Guszti.
– A jó csapatmunka a titka mindennek. Vannak olyanok, akik

évekig szöszmötölnek a feladattal, másoknak néhány hónap is
elég.

– Vagy néhány hét! – kacsintott Zozó, a százlábú.
– Segítenétek nekem? Szeretnék minél előbb hazajutni. – Né-

zett kérdően Guszti újdonsült barátaira.
– Nagyon szívesen! – válaszolták kórusban.
– No, akkor lássunk munkához! – kiáltotta Guszti lelkesen.

Minél hamarabb, annál jobb!
– Nézd, ez itt a barna szint, a száraz levelek és az aprított ágak

szintje. – magyarázta Szuszi, az ászkarák.
– A következő pedig a zöld. – vette át a szót Zozó. – Ide kerül

a levágott fű és a konyhai hulladék, még a tojáshéj is.
– Húzódjunk lejjebb, mert esik az eső! – javasolta Guszti!
– Ó, ez nem eső! – nevettek fel a többiek. – Karcsi bácsi időn-

ként meglocsolja egy kicsit a komposztot, hogy ne száradjanak ki
a rétegek.

Ekkor valami kemény koppant Szuszi fején.
– Ez meg mi volt? – nézett fel ijedten.
– Egy csont! – kiáltott fel meglepetten Katka, az atkalány. Ki

dob hatta bele a komposztba? Kar csi bácsi sohasem tenne ilyet!
– Miaú! Visszaadnátok a csontomat? Véletlenül ejtettem a lá-

dába, amikor Blöki felkergetett a fára. – magyarázkodott Sámli, a
macska.

– Gyertek, segítsetek kidobni ezt a csontot innen! – hívta a
többieket Katka.

Guszti, Szuszi, Zozó és Katka összefogódzkodtak, és addig
húzták, cibálták a csontot, amíg végül ki tudták tuszkolni a láda
deszkái között.

– Na végre! Nem való a csont meg a hús a komposztba. Meg-
rontja a rendszert – magyarázta Gusztinak Katka.

– Jobb helye is van nálam! – köszönte meg hálásan a vissza-
kapott csontot Sámli.

Guszti és barátai belevetették magukat a munkába. Éjt nap-
pallá téve dolgoztak, hogy a kerti és konyhai hulladékot értékes
termőfölddé, humusszá alakítsák.

Néhány hét múlva Guszti azon kapta magát, hogy már a lá-
da legalsó rétegét furkálja. Egyik nap Karcsi bácsi hangját hal-
lotta!

– Nahát! Micsoda jó minőségű komposzt érlelődött a ládában.
Még soha nem készült el ilyen gyorsan! – mondta csodálkozva.

Fogott egy lapátot, és a láda aljából elkezdte a kész humuszt a
virágoskertbe lapátolni.

Százlábú Zozó, Szuszi, az ászkarák, és Katka, az atkalány
odakiáltottak Gusztinak:

– Itt a nagy pillanat! Gyorsan fúrd magad a kijárat közelébe!
Guszti ügyesen elhelyezkedett az egyik kupacban, s nem kel-

lett sokáig várnia, Karcsi bácsi ezt a kupacot is lapátra rakta, a
benne gubbasztó gilisztagyerekkel együtt. Még annyi ideje volt,
hogy visszakiáltson barátainak:

– Köszönöm a segítséget! Nélkületek nem sikerülhetett volna!
Nagy volt az öröm, amikor a virágoskert földjében Guszti

összetalálkozott rég nem látott családjával, barátaival. Azóta is
boldogan élnek, míg meg nem halnak.A kertben pedig vi lág ra-
szólóan gyönyörű virágok nőnek, köszönhetően a komposztáló-
ban érlelt, humuszos talajnak.

Orgoványi Anikó: Guszti, a giliszta komposztál
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Tisztelt Lakosok, Építtetők, Építeni
szándékozók!

Felhívom a szíves figyelmüket azon utcákban történő építkezés – és
ezen belül elsősorban a lakóépület építésének – kockázataira, melyek
nem rendelkeznek teljes közművesítéssel, azaz legfeljebb csak a
villamosenergia-ellátás kiépítése történt meg (pl.: Kölcsey utca), de
nem biztosított  sem a vízellátás, sem a szennyvízelvezetés, sem a gáz-
ellátás.  

A jelenleg hatályos szabályozás szerint a lakóépület építése – bizo-
nyos kritériumok teljesülése esetén – egyszerű bejelentés alapján törté-
nik, már nem kötött építési engedélyhez. Mivel nem kerül lefolytatásra
építési engedélyezési eljárás az sem kerül vizsgálatra, hogy a telek
közműellátása biztosított-e és ha nem, milyen feltételekkel lesz bizto-
sítható az épület használatbavételig.

Azonban az épület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bi-
zonyítvány kiadásának feltétele az épület közművekkel történő ellá-
tottsága, vagy az azokat kiváltó jogszabályi előírásoknak megfelelő
közműpótló berendezések megléte. Fúrtkút, mint a közüzemi vízellá-
tást pótló építmény csak abban esetben fogadható el, ha azzal ivóvíz
minőségű vizet lehet segítségével biztosítani az épület rendeltetésszerű
használatához. Tekintettel arra, hogy Szigetcsép vízbázisának arzén-
tartalma magas, igen kicsi az esély, hogy az azt megcsapoló egyedi kút
ivóvíz minőségű vizet termelne, ezért is volt szükség a település köz-
üzemi vízellátását biztosító kutak vizének tisztítására, arzén, vas és
mangántalanítására az ivóvízjavító program keretében megépített  víz-
tisztító berendezések üzembe helyezésével.

Ha pedig az épület felépítésének megtörténtét, az épület használat-
bavételre való  alkalmasságát igazoló hatósági bizonyítvány építésfel-
ügyeleti hatóság által történő kiadása a fenti hiányosságok miatt nem
lehetséges, akkor az épület nem vezethető át az ingatlan-nyilvántartá-
son, a kapcsolódó hitelekkel, otthonteremtési támogatásokkal való el-
számolás is meghiúsul, az ingatlan gyakorlatilag forgalomképtelenné
válik.

Kérek minden érintettet, hogy fontolja meg, számba véve a kocká-
zatokat, hogy közművesítetlen területen lakóépület építését érdemes-
e elkezdeni, még, ha azt sem a vonatkozó jogszabályok, sem az illeté-
kes hatóságok nem is akadályozzák meg, mert a problémák majd
csak az építkezés befejeztével, a használatbavételkor jelentkeznek. 
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GRATULÁLUNK!
Nagy Lászlóné, Marika néni április 23-án töltötte be a 90. életévét. 
Szépkorúvá válása alkalmából Tóthné Kriszt Judit polgármester asszony
és Katona Éva jegyző asszony köszöntötte.
További jó egészséget kívánunk!

GYEREKSAROK

DAKÖV Kft.
Ráckevei irodájának a nyitvatartási rendje

Hétfő: 12-18 óráig 
Kedd: szünnap 

Szerda: 8-16 óráig (12-12:30-ig ebédszünet) 
Csütörtök: szünnap 
Péntek: 8-12 óráig
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A járvány okozta rendkívüli helyzetben az óvodánk is kialakította
a saját stratégiáját a szülők támogatása érdekében. Az intézményünk
az online formában való támogatás mellett döntött. A nevelőtestüle-
tünk kreatívan alkalmazkodott a kialakult szituációhoz, és az info-
kommunikációs eszközök használatával tartjuk a kapcsolatot a szü-
lőkkel, és segítjük őket gyermekeik otthoni nevelésében. 

Ebben a „soha nem volt”, ismeret-
len, új helyzetben segít eligazodni, és
az új feladatainkat értelmezni két
óvodapedagógiai alapvetés átgondo-
lása. 

1. A gyermek elsődleges nevelési
színtere a család. Ez sok szempontból
egyedi helyzet, lehetőséget adhat ar-
ra, hogy a szülő-gyermek kapcsolat
erősödjön, kiteljesedjen. Az egészsé-
ges, normál működésű családban
most a szülőké a főszerep a gyermek
nevelésével kapcsolatban. Az óvoda-
pedagógus, most még inkább segítő
szerepben van, az a feladatunk, hogy
pedagógiai tudásunkkal támogassuk
a szülőt, hogy hasznosan töltsék a
megnövekedett közös időt, jobban
tudjon foglalkozni gyermekével,
hogy még jobb szülővé váljon. 

2. Az iskolai életre való felkészítést egy hosszú folyamatnak te-
kintjük, amely a gyermek óvodába lépésével kezdődik, tehát nem
érdemes azon aggódni, hogy esetlegesen kimarad a szokásos óvodai
nevelésből néhány hónap. Az óvodapedagógusok hivatástudatból, a
gyermekek iránti elkötelezettségből a megváltozott körülmények
között is folytatják nevelő munkájukat – online segítségnyújtás for-
májában.

Mivel az éves tervünkben a tanulási tartalmakat témakörök szerint
osztjuk fel, ezért hetente küldtünk digitális tartalmakat, sok mesét,
néhány verset, színezőt, ismeretterjesztő prezentációt, kisfilmet, játé-
kokat, mozgásfejlesztő tartalmakat, kézműveskedni vágyóknak kéz-
műves ötletet, a szülőknek pszichológus tanácsát. A nemzetiségi ne-
velésben mind a szerb, mind a német vonatkozásban digitális tartal-
makat osztottunk meg, ezek közül gyakran szerepeltek kultúrtörténe-
ti írások és népismerettel kapcsolatos szövegek.

A szülők és a gyerekek visszajelzéseiből arra következtetünk,
hogy nagyon-nagyon örültek az óvodai digitális tartalmaknak. 

Reméljük ,minél előbb személyesen is találkozhatunk a gyerme-
kekkel és a szülőkkel.

Gerencsér Zita 

KEDVES OVISOK ÉS KISISKOLÁSOK!

Rajzoljátok le a verset, és kérjétek meg anyukátokat vagy apu-
kátokat, hogy fotózza le a remekművet. A képeket a szerkesztő-
ség címére (szigetcsepihirek@gmail.com) kérjük elküldeni 2020.
június 10-ig. A három legjobb rajz a Záhonyi Hugóné Óvoda ve-
zetője által díjazva lesz.

Digitális tanulás, játék az óvodában

Mira és Ajsa zeneovi feladatot végez

Lili besegít a sütésbe



A 2020. március 16-tól a koronavírus
terjedésének lassítása érdekében az általá-
nos iskolás tanulók sem látogathatják a
közoktatási intézményeket. A rendkívüli
intézkedések elrendelése azonban nem je-
lenti azt, hogy az iskolákban nincs tanítás,
hanem a mindennapos iskolába járás he-
lyett a tanulók számára digitális formában
biztosítjuk a tanulást.

A digitális oktatás indulásának napján
az első és legfontosabb feladat az volt,
hogy kialakítsuk, megtervezzük, hogy az
előttünk álló hetekben, hónapokban milyen
módon tudjuk biztosítani az oktatás folyta-
tását. Szem előtt kellett tartanunk, hogy
ezekben a nehéz hetekben és hónapokban
folytatnunk kell a tananyag megtanítását,
tanítványaink fejlesztését, de a hagyomá-
nyos eszközökkel és a mindennapos talál-
kozással, a megszokott közvetlen kommu-
nikációs formákkal nem élhetünk. A peda-
gógusok közös erőfeszítéssel azon dolgoz-
tak, hogy minél jobban alkalmazható, tanít-
ványaink számára a tanulás lehetőségét és
szükségességét megtestesítő digitális for-
mákat vezessenek be. Iskolánkban minden
pedagógus kialakította azt a digitális kom-
munikációs módszert, amely az informati-
kai jártasságának, technikai lehetőségeinek,
és tanítványainak legjobban megfelelt.

A digitális oktatás során a tanulók szá-
mára elektronikus úton /videótanár segítsé-
gével/ megküldik a tanárok az elsajátítandó
leckét, és a tananyaghoz rövid tanulási tájé-
koztatót, kis videókat készítenek tanítvá-
nyaik számára, amelyben felhívják a fi-
gyelmüket a megtanulandó tananyag leg-
fontosabb részeire. Ez a leckekijelölés a
KRÉTA digitális napló alkalmazásával tör-
ténik. De vannak pedagógusok akik, az
alábbi platformokon: MESSENGER,
SKYPE, CLASSROOM-on tartanak on-

line tanórákat, s tartják a kapcsolatot, ad-
nak feladatokat, magyarázzák a tananyagot
tanulóiknak. S mindezek közben igyekez-
nek figyelni arra is, hogy a digitális tan-
anyag feldolgozási ideje, valamint a kiosz-
tott feladatok megoldási ideje összhangban
legyen a tanulók életkori sajátosságaival, a
terhelhetőségükkel. 

Hozzá kell azonban fűzni, hogy amíg a
felsőben könnyebben megy az oktatás ezen
formája, addig az alsó tagozatos tanulók
esetében a szülők támogatása és napi segítő
munkája nélkül bizonyosan nem működne
a digitális tanulás. S ebben a kényszer szül-
te digitális oktatásban a szülők szerepe sok-
kal jobban felértékelődik, hiszen jelenleg a
szülők jelentős része is otthon van, ezáltal a
napi tanulásban sokkal szorosabban vesz
részt mint korábban, Elmondható az is,
hogy a digitális kapcsolattartási és a távok-
tatási formák bevezetése a legtöbb család-
ban a szülők aktív támogató közreműködé-
sét igényli az eredményes munkavégzés-
hez.

Itt köszönöm meg minden szülő segít-
ségét, amit ezekben a hetekben nyújtott/
nyújt támaszként gyermekének, segítve ez-
zel gyermeke és tanítója, tanára munkáját.
S köszönöm továbbá kollégáim áldozatos
és kitartó munkáját. 

Bár lehet, hogy a tanulókat, gyermeke-
ket motiválja a digitális oktatás, hisz na-
gyon sokan kedvvel ülnek le a gép mellé,
azért elmondható, hogy hiányoznak nekik
a kortársak, a barátok, az iskolai közössé-
gek, s szívesen térnének már vissza az is-
kola falai közé.  S mi tanárok szintúgy ér-
zünk.

Összességében azt látjuk, hogy a digi-
tális oktatás  mindannyiunk számára várat-
lan bevezetése rendkívül sok többletfelada-
tot jelent a pedagógus, a szülő, a gyermek
számára, de tudom és bízom benne, hogy
meg tudjuk csinálni, és sikeresen be tudjuk
fejezni ezt tanévet is, mert  hiszem, hogy
együtt tanár- diák- szülő munkájával sike-
rülni fog!         Süki Judit intézményvezető
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XXVI. évfolyam 3. szám 2020. május-június

Virusidőszak gyerekszemmel...
Miután túl voltunk a továbbtanulás felvételi időszakán, azt gondoltuk fellélegezhetünk,

lazíthatunk picit és elkezdhetjük tervezgetni a tablót, a ballagást, a bankettet, nézegettük a
tarisznyákat, meghívókat......

De az élet közbeszólt, felütötte a koronavírus a fejét itt is, ezért bezárták az Iskolánkat,
ami nagyon váratlanul ért minket. Bevezették a digitális oktatást. Megváltoztak a hétköz-
napjaink, furcsa volt megszokni, hogy reggel nem kell iskolába menni, nem találkozunk a
barátainkkal, osztálytársainkkal és tanárainkkal. Csak digitális térben tudunk velük kom-
munikálni. Egy idő után viszont már egyészen hozzá lehet szokni. Nekünk szerencsére ez-
zel semmi problémánk nincsen, tulajdonképpen magunkat teszteljük, hogy mennyire tu-
dunk egyedül tanulni, továbbfejleszteni magunkat a megadott oktató anyagok alapján.
Valamint azt, hogy online is felelni, dolgozatot írni. Furcsa, de megy! Tanáraink minden
segítséget megadnak, hogy ne legyenek gondjaink a tanulással és a szüleink is nagyon so-
kat segítenek.

Amit nehezen viselünk, hogy nem tudunk a barátokkal találkozni, edzésre járni, es az
osztálytársakkal eltölteni az utolsó heteket még együtt.

Nem tudjuk még lehet-e ballagásunk, reménykedünk hogy a tervezett időpontban még-
is valamilyen formában elbúcsúzhatunk az Általános Iskolánktól, hogy méltóképpen tud-
juk lezárni ezt az időszakot az életünkben.

Az első gimmnáziumi tanév kezdete reméljük rendesen elindul, mert nagyon izgatottan
várjuk az új környezetet.

Kirchner Virág és Szabó Szilvia 8. osztályos tanuló

ISKOLAI HÍREK
A tanév digitális folytatása

(A koronavírus margójára)

Réka „rajz órán” aszfalt krétát készít

Alexa és Niki otthon tanul
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