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SZI GET CSÉ PI HÍ REK
Ady Endre: Karácsony

(Harang csendül I.)

Harang csendül,
Ének zendül,

Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban

Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel

Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba

A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba

Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban

Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten

Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban

Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Kedves Szigetcsépiek!
Az év végéhez közeledvén, mindenki

számot vet az elmúlt évről. Átgondoljuk,
hogy mi is történt az elmúlt egy éves idő-
szakban. A 2020-as év mindenképpen más
volt, mint az eddigiek. Hiszen egy világjár-
vánnyal a Covid-19-el kellett és még kell
most is megküzdenünk. Félelmeink, kétsé-
geink egyre csak erősödnek a sok bizonyta-
lanság miatt. A világ megváltozott körülöt-
tünk, átalakultak emberi kapcsolataink,
szokásaink. Sajnos az idei évben önkor-
mányzati rendezvényeket, csak csekély
számban tudtunk tartani. Ami megrende-
zésre került, az igazán sikeres volt. Gondo-
lok itt a kezdő-haladó informatikai tanfo-
lyamra, a tavaszi-őszi szemétszedésre, az
Országfásítási Program keretén belül meg-
valósult faültetésre, a Magyar Falu Prog-
ram égisze alatt megvalósított Záhonyi
Hugóné Óvoda belső felújításának ünnepé-
lyes átadójára. Több beruházás megvaló-
sult a 2020-as évben, ilyen a Kultúrház bel-
ső és külső tereinek részleges felújítása, a
leendő új faluház rendbetétele, az óvoda át-
fogó belső felújítása, a polgármesteri hiva-
tal festése. Valamint az Ady Endre utca –
Kossuth Lajos utca – Névtelen utca és a
Rákóczi utca útépítési munkálatai is sikere-
sen zárultak. Elkezdődtek a leendő játszó-
téren a terep munkák. 

Azt hiszem Szigetcsépen joggal bízha-
tunk abban, hogy a jövő évben is tudunk
haladni a megkezdett úton. Bár nem szabad
megfeledkeznünk arról a tényről, hogy a
költségvetésünket megcsonkították azzal,
hogy a gépjárműadót megvonták a telepü-
léstől. Valamint várhatóan az iparűzési adó
bevételünk is megcsappan, hiszen a vállal-
kozások is megérezték ezt a nehéz évet. 

Több sikeres pályázatot nyert a telepü-
lés a Magyar Falu Programon keresztül.
Így e támogatási forma finanszírozásával
valósulhat meg a 2021-es évben az új orvo-
si rendelő építése, az új játszótér és a teme-
tőben az új urnafal építése. Volt sajnos
olyan útépítési pályázatunk a Kültelek ut-
cára vonatkozóan, amely nem nyert, de
majd a jövő évben újra megpróbáljuk. A
Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció
ke retében nyertes pályázatot tudhatunk
ma gunkénak a szigetcsépi strand fejleszté-

sére. Valamint 2021 első félé vében befeje-
zésre kerül, a már megkezdett, az egész te-
lepülést lefedő nagy sávszélességű inter-
nethálózat kiépítése. Illetve a jövő évben
elkezdődik a Szőlőtelepen a csatorna- háló-
zat kiépítése. Bizakodásra ad okot, hogy
már megkezdődtek a tárgyalások és az
egyeztetések helyi szinten is a MÁV –
HÉV korszerűsítésére vonatkozóan. Már
terv szinten elkészült a szigetcsépi megál-
lóra vonatkozó javaslat is. 

Engedjék meg, köszönetet mondjak
mindazoknak, akik egész évben segítették
településünk fejlődését és az önkormány-
zat munkáját. Így köszönöm a polgármes-
teri hivatalban, az iskolában, az óvodában
és az egészségügyben dolgozóknak, hogy
az egyre nehezedő körülmények között
helytálltak, és jó színvonalon látták el fel-
adataikat. Köszönöm a lakosságnak a kü-
lönböző társadalmi munkákban nyújtott
segítségét, a testületi tagok aktív részvéte -
lét, a helyi vállalkozóknak, hogy több al-
kalommal támogatták mind munkájuk-
kal, mind anyagi segítséggel a település
fejlődését. 

Kívánom mindenkinek, hogy a szere-
tet és békesség tegye széppé az ádventi
készülést és az ünnepeket. 

Áldott, békés szeretetteljes karácso-
nyi ünnepeket és egészségben gazdag, si-
keres, boldog új esztendőt kívánok!

Tóthné Kriszt Judit polgármester

Mindenkinek kívánunk áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és egészségben,

sikerekben gazdag új esztendőt! 
Szigetcsép Község Önkormányzata



A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatán elnyert támogatásból állított Katolikus Emlékművet a Szigetcsépi Német Nemzetiségi
Önkormányzat, melynek felszentelését 2020. november 05-én tartottuk. Az ünnepségen részt vett többek között Bóna Zoltán ország-
gyűlési képviselő, Hoffman Pál, Tököl polgármestere is. Tóthné Kriszt Judit Szigetcsép polgármestere nyitotta meg az ünnepséget,
majd Märtz János, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mondta el megemlékező beszédét. Ezt követően Tóth Gábor és Tóth
Jázmin mondott verset. Majd Pap László Atya rövid prédikáció után felszentelte az emlékművet. Közreműködött a Tschíp Énekkar.

A felszentelés után koszorút és mécseseket helyeztünk el az emlékműnél.

A Kereszt, aminek a helyére került ez az Emlékmű, igazi történelmi múltra tekint vissza. Az elmondások alapján az 1800-as évek
végén került erre a helyre. Azokban az időkben a falvak elejére-végére állítottak keresztet. A Kereszt ellenállt viharnak, tűznek, hábo-
rúnak.

A XX. század elején hatalmas tűz volt – az első ház, Máyer Károly asztalosmester háza leégett –, de a Kereszt sértetlen maradt. A
Kereszt két oldalán hatalmas jegenye állt, vihar keletkezett, mindkét jegenyefa kidőlt, de a Kereszt sértetlen maradt. A ll. világháború
idején 1944 szeptemberében a falu frontvonalba került, itt fordultak a tankok, de a Keresztet elkerülték, sőt a háború idején lövés sem
érte.

1944. december 29-én és 30-án közel 250 embert hurcoltak el néhány napos helyreállítási munkára (aminek a vége, mint tudjuk, öt
év, és „malenkij robot” lett), akik itt gyülekeztek és imádkoztak, hogy mielőbb visszajöhessenek.

A későbbiekben idejöttek össze esőért imádkozni („regen-beten”) a szárazság idején, de ugyanígy imádkoztak a szép időért, napsü-
tésért. A templomból indulva körmenet formájában ide zarándokoltak.

A legutóbbi Kereszt a 80-as években került felújításra és tartott ki napjainkig.
Összegezve elmondható, akik részt vettek az Emlékmű szentelésén, történelmi esemény részesei lehettek, mert 

„a történelem megy a maga útján, de bizonyos
dolgoknak meg kéne maradniuk”.

Reméljük ezen emlékművel is így lesz.

Märtz János NNÖ elnök
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Emlékmű szentelés a Fő úton 



Együtt emlékeztünk Pap László Atya celebrálásában Bóna
Zoltán országgyűlési képviselővel, Hoffman Pál Tököl polgár-
mesterével, és természetesen Tóthné Kriszt Judit Szigetcsép pol-
gármesterével az 1945-ben jóvátételi munkára „málenkij robot-
ra” a Szovjetunióba elhurcolt német nemzetiségűek hazatérésé-
nek évfordulóján. „Emlékeztünk rájuk, azokra mind, kik egyko-
ron megismerték a kínt. Rájuk, kiket „málenkij robotra” vittek,
kik mindig csak az igazságban hittek.”

A háborúnak azok voltak a legnagyobb vesztesei, akiknek
semmi közük nem volt hozzá. 

Mi közük volt a háborúhoz a szigetcsépi embereknek?
– Az égvilágon semmi. Mégis

részesei lettek a magyaror-
szági fogolyszerző akcióso-
rozatnak, mely nek során a
2002-ig föllelt dokumentu-
mok és a túlélők tájékoztatá-
sa alapján 1862 helységből
101.686 férfit, 29.212 nőt,
összesen tehát 130.898 sze-
mélyt hurcoltak el malenkij
robotra.

– A Vörös Hadsereg, amely
1944 szeptemberében lépett
a trianoni Magyarország te-
rületére, de cember 22- én ad-
ta ki 0060 számú parancsát,
ami elrendelte a 17-45 év kö-
zötti munkaképes német
származású férfiak és a 18-
30 év közötti munkaképes
német származású nők mozgósítását.

Eszerint hadbíróság elé kerülnek, akik kivonják magukat a
mozgósítás alól, és családtagjaikra, továbbá „bűntársaikra” is
szigorú megtorlás vár. Az utasítást végrehajtó szovjet belügyi
katonák – bár a létszámot kizárólag német nemzetiségűekkel kel-
lett volna feltölteniük, – válogatás nélkül elvittek mindenkit, szá-
mukra csak az volt a fontos, hogy összetereljék a parancsnokaik
által meghatározott számú embert a kényszermunkára. A szájha-
gyomány szerint az „orosz katonák” megnyugtatásul azt ismétel-
gették: „malenkaja rabota”, azaz kis munka. Az oroszul nem tu-
dó érintettek ezt, – „ malenkij robotnak” értették, s a kifejezés így
honosodott meg. 

A félrevezető mondat az volt, hogy kétheti munkára mennek
Bankházára dolgozni. Először Kiskunlacházára mentek, a lac há zi
reptér hóeltakarítási munkáit végeztették velük, majd minden
használható tárgyat elvettek tőlük, a zömmel vasúti csomópontok
közelében felállított gyűjtőtáborokba vitték őket, Ceglédbercelre.

Voltak páran akik megszöktek, akikre a bujkálási évek vár-
tak. Pár nap után marhavagonokba tereltek mindenkit, és elindult

a vonat az ismeretlen messzeségbe – Oroszországba, ahova feb-
ruár 2- án érkeztek meg –Novi Donbaszba, Donyeck környékére
és csak 5 év múlva 1949. november 5- én szabadultak.

Sokat mesélt róla Bruszt Mártonné Annus néni, de csak ak-
kor, amikor már lehetett róla beszélni, akkor is csak félve!! Őt 19
éves korában a 21 éves nővérével, Máriával vitték el. Mesélte,
hogy pokoli utazásuk volt. A vagonokban kályha volt, fűtöttek,
hogy ne fagyjanak meg. A vonaton saját ennivalójukat ették, né-
ha kaptak sárgarépa konzervet. Novi Donbaszi központi úgyne-
vezett „amerikai lágerbe” kerültek szénbányába. Először egy
nagy épületbe terelték őket, ott fapriccseken aludtak. Kaptak pu-
fajka nadrágot, kalucsnit. Annus néniéknek először a szén közül

kellett kiválogatni a kavi-
csokat, majd levitték őket a
mélybe. 

A táborban jellemzően
rettenetes állapot uralko-
dott:  élelemhiány, túlzsú-
foltság, rossz higiéniai kö-
rülmények. Az első évek-
ben rettenetesen lefogytak,
a tífusz, a vérhas pusztí-
tott. Náluk nőknél a legna-
gyobb traumát az okozta,
hogy kopaszra nyírták
őket, amely havonta alig
nőtt egy centit vissza.

Élelmük a káposztale-
ves és a csalánleves volt,
valamint a porból készült
omlett. Nyáron a kolhozok-
ba vitték őket, krumplit

szedni, kapálni. A minimális és rendkívül egyoldalú táplálkozás,
a nehéz munka következtében óriási volt a halandóság a magya-
rok között.

Csak az Istenben való hit adott erőt és reményt, ezért nagyon
vallásosak a svábok és mondják még ma is, hogy az első generá-
ció a „halált” kapta, a második az állandó nélkülözést és csak a
harmadik a mindennapi kenyeret.

2012-ben a magyar országgyűlés 330 igen szavazattal, 9 nem
ellenében és 1 tartózkodás mellett november 25-ét a Szovjetuni-
óba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emlék-
napjává minősítette.

Erre a napra emlékeztünk 2020. november 05-én, 71 év után
azokra,  akik 1949. november 5-én tértek haza!!

Külön köszönet a megemlékezésen közreműködő Lázár-
Nonn Edit és Schleerné Szegedi Anna Német Nemzetiségi képvi-
selőknek és a Tschíp Énekkarnak.

Märtz János/NNÖ elnök
Schleerné Szegedi Anna/NNÖ képviselő
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„Egyetlen bűnük a származásuk volt” 
Hálaadó szentmisén vettünk részt a Keresztszentelés után   

a szigetcsépi Római katolikus templomban
Közreműködött  a TSCHIP ÉNEKKAR 

Mise előtt koszorút és mécseseket helyeztünk el a Templom előtti emlékműnél.
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CRKVENA SLAVA/TEMPLOMI BÚCSÚ 2020.11. 24. SZIGETCSÉP
Templomi búcsú (Crkvena slava illetve Bučura), a templom

védőszentjének ünnepe. A szigetcsépi szerb ortodox templom
védőszentje Sveti Stefan Dečanski  Stefan Uroš III Nemanjić
(más néven Stefan Dečanski szerb király 1321-től 1331. szep -
tember 8-ig.) A búcsú ünnepnapja november 24-én van, ezen a
napon, a búcsú kinevezett komája (Kum slave) készíti el az ün-
nepi nagykalácsot (Veliki slavski kolač) illetve a koljivot (méz-

zel, dióval, fahéjjal, szegfűszeggel, cukorral ízesített főtt búza).
A koljivot és a kalácsot a pap megszenteli, ezt követően a búcsú
komájával felszeli a hagyomány által előírt módon. Mindkettő-
ből kapnak egy darabkát a jelenlévők. Az ünnep zenés délutáni
programmal, esti bállal fejeződik be, melyre idén a pandémia
miatt nem került sor. A délelőtti szentmise meg lett tartva.

Werling Angéla

A Nemzeti Kulturális Minisztérium Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatán sike-
resen pályázott a Szigetcsépi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, így – bár még folynak
a munkálatok – a régi szerb kereszt helyén már új kereszt ékeskedik.

A most újjáépített kereszt helyén, már az 1800-as években is volt fakereszt, mely a
többszöri állagmegóvási munkálatok ellenére cserére szorult. A pályázat által egyedi tá-
mogatás formájában kapott 500.000 Ft-ból a kereszt fekete gránitból lett felépítve.

Az újjáépített „Szerbkereszt” annyiban tér el a lebontott fa elődjétől, hogy az úgyne-
vezett „konstantinápolyi” keresztre „rálapolták” az eredeti kereszt fekete gránit másola-
tát, annak pontos méretei alapján.

A szerb egyházi hagyományok szerint a most újjáépített „Szerbkereszt” a görögke-
leti szerb vallási és hitéleti megemlékezések méltó színtere. (Húsvéti körmenet alkal-
mával minden évben megszentelik, a vallás hagyományai szerint hajnalban.)

Sajnos a járványhelyzet miatt a 2020. november 24-i, a „Szigetcsépi Szerb Búcsú-
val” együtt tervezett felszentelést el kellett halasztani. Reményeink szerint az ünnepé-
lyes szertartás 2021 tavaszán megvalósulhat.

Buzássy-Rókás Bernadette

A megújuló szerb keresztről...

VÉDŐNŐI HÍREK
Kedves Gondozottak, Lakosok!
Amint az már az előzőekben is írtuk, az elmúlt év változásokat hozott a védőnői ellá-

tásban is. Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások és az időszakos szűrővizsgálatok
eddig is időpontos előjegyzésre történtek. Zömében a várandóstanácsadások és egyéb
okból történő találkozások is előre le voltak egyeztetve. A médiában lehet hallani azt a
sok korlátozást, melyet a vírus terjedése miatt vezettek be. Sajnos újabb szigorításokat ír-
tak elő az alapellátásban, így a védőnői szolgáltatás terén is. Ezentúl a védőnői ellátás
CSAK előre egyeztetett időpontra vehető majd igénybe. Ez azért fontos, hogy a gondo-
zottak ne találkozzanak, érintkezzenek egymással. Két tanácsadás között ki kell szellőz-
tetni a tanácsadót.

A családlátogatások teljes mértékben elmaradnak, csak probléma, illetve szükség ese-
tén fognak megvalósulni. Szerencsére a technika sok családnak rendelkezésére áll, így
könnyedén fogunk majd ezután is telefonon, interneten kommunikálni.

Szeretnék tájékoztatást adni a születési adatokról. Idén a gondozottak aránya a követ-
kezőképpen alakul:

A családok és gondozottak száma idén az előző évekhez képest növekedett. Sok a be-
költöző, kisgyermeket nevelő család. Eddig összesen 24 várandóst vettem fel év eleje
óta, jelenleg 11 kismama van Szigetcsépen. A születésszám növekedett: mostani adatok

szerint 26 fő egy év alatti csecsemő, 48 fő egy és
három év közötti kisded és 73 fő három és hat év
közötti kisgyermek áll gondozásban a körzetben. 

Fokozott gondozásra kevés család ügyében
van szükség.

Mindenkinek békés adventi készülődést és áldott
karácsonyt kívánok!

Kondréné Kiss Edit védőnő

FOGÁSZAT
Örömmel értesítem Önöket, hogy 

2020. 12. 01-től teljes, heti 
30 órás rendelési időben várjuk a

szigetcsépi pácienseinket.

Rendelési idő:
Hétfő: 7:30–13:30
Kedd: 7:30–13:30
Szerda: 7:30–14:30/iskolafogászat/
Csütörtök: 12:30–17:30    
Péntek: 7:30–13:30

Betegeinket – különös tekintettel a Covid
19 miatt bevezetett új eljárásrendre –
csak előzetes telefonos időpont egyez te -
tés után  tudjuk fogadni.

Telefonszám /rendelési időben/: 
+36-30-131-6909

Üdvözlettel: 
Dr. Juhász Judit 

Ráckeve, 2020. 12. 01.
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A 2020. október 12-i ülésén a Képviselő-testület

– döntött a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló
közszolgáltatási szerződés megkötéséről a KALICKA-FUVAR 2018 Kft.-vel;

– jóváhagyta az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásá-
nak 1. számú módosítását;

– döntött a Malom utcában lévő szennyvízátemelő akna teljes körű felújításáról. Jó-
váhagyta a víziközmű-szolgáltatást ellátó DAKÖV Kft.-vel kötendő vállalkozási
szerződést. 

– elvi hozzájárulását adta az MVM Zöld Generáció Kft. által, sikeres uniós pályáza-
tuk esetén, létesítendő napelempark létesítéséhez.  

– megalkotta 11/2020. (X. 13.) önkormányzati rendeletét a szociális célú tüzelő-
anyag támogatás helyi szabályairól; 

– megalkotta 12/2020. (X. 13.) önkormányzati rendeletét a nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet idején, a Szigetcsép Köz-
ségi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Szigetcsép Község
polgármestere által – 2020. november 11-én – hozott döntések:

– 10.000 Ft összegű karácsonyi támogatás – vásárlási utalvány formájában történő –
biztosításáról döntött a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet 10/A. §-ában meghatározott jogosultak számára. Az utal-
ványok kézbesítésének határideje 2020. december 30.

– jóváhagyta az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásá-
nak 2. számú módosítását. A Társulási Megállapodás a Tanács összehívásának
rendjével kapcsolatos ponttal egészült ki;

– döntött a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület részére – a Képviselő-
testület 52/2017. (VI. 19.) KT. számú határozatával biztosított – működési előleg
garanciavállalási ideje érvényességének egy évvel, azaz 2021. december 31-ig tör-
ténő meghosszabbításáról. Egyetértett a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési
Egyesület folyószámlahitel felvételével, valamint döntött a hitel fedezeteként
nyújtandó készfizető kezességvállalásról.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (4) bekezdése szerint, a Képviselő-testület hatás-
körében eljáró polgármester megalkotta

– 13/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2020. évi költ-
ségvetéséről szóló 2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról; 

– 14/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról és a környe-
zetvédelmi alapról szóló 5/2019. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A döntéseket tartalmazó jegyzőkönyvek, valamint a hatályos helyi rendeletek megte-
kinthetőek a település honlapján (www.szigetcsep.hu).

Tóthné Kriszt Judit
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Képviselő-testületi határozatokról,

rendeletekről,
polgármesteri döntésekről

A n y a k ö n y v i  A n y a k ö n y v i  hh í r e kí r e k
Születések

Balogh Zsolt            2020. október 25.
Opre Krisztián        2020. október 27.

Házasságkötések

Kleineizel József és László Viktória
2020. október 10.

Nyúl Róbert és Ordasi Adrienn
2020. október 17.

Mayer László Ferenc és 
Jehirszki Eszter 

2020. november 13.

Halálesetek:
• Stocker Mihályné 

szül.: Stróhmayer Erzsébet (83)
• Fazekas Istvánné

szül.: Dudás Margit (84)
• Kovács Aladár (88)
• Robl Géza  (68)
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A Magyar Falu Program keretében orvosi rendelő létesítésére és
játszótér kialakítására benyújtott pályázatunk eredményessége
után a temetői urnafal építésére benyújtott pályázatunk is nyert

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Temetői
infrastruktúra fejlesztése” című kiírásra 2020 augusztusában benyújtott „Új urnafal kialakítása a szigetcsépi te-
metőben” tárgyú pályázatunkat a Miniszterelnökséget vezető miniszter 2020. szeptember 9-i döntésével
5.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, azaz a megpályázott támogatási összeg 100%-át nyertük el.  

Településünk lakossága körében – a hagyományos temetkezési mód mellett – lenne igény az urnás temetési lehetőségre is, ezért is él-
tünk a Magyar Falu Program keretében kínált lehetőséggel, és a már korábban elkészített tervdokumentáció felhasználásával pályáztunk
a szigetcsépi temetőben kialakítandó – 34 db urnafülkét tartalmazó – urnafal építésének támogatására. A megnyert támogatás felhaszná-
lásával megépülő urnafal hosszú távon biztosítja majd szeretteink végső nyughelyeként az urnás temetkezés lehetőségét.

A terveink szerint a jövő év tavaszán, nyarán fog megépülni az urnafal.
Az urnafal kisméretű téglából fog épülni nyers tégla felülettel. A fal előtti térkőburkolat megépítésével és padok elhelyezésével kiala-

kításra kerülő meghitt tér méltó módot ad a búcsúra, az emlékezésre.
Köszönetemet fejezem ki – a szigetcsépi lakosok nevében is – Bóna Zoltán országgyűlési képviselőnknek, hogy immár a sokadik fej-

lesztési tervünket is támogatta, melynek eredményeként a temetőnk bővül, fejlődik, választási lehetőséget biztosít.
Tóthné Kriszt Judit polgármester

Mint ahogy Önök előtt is ismert, Szigetcsép Szőlőtelep a Tan-
gazdaság lakóterületeként jött létre, mind a belterületi lakóterület-
től, mind az üdülőterülettől különálló – azoktól mezőgazdasági te-
rületekkel elválasztott – településrészként. A terület vízellátása,
gázellátása és villamosenergia-ellátása kiépült. Szigetcsépen a Sző-
lőtelepen kívül a beépítésre szánt területek többnyire csatornázot-
tak, legutóbb az üdülőterület szennyvízelvezetése épült ki az RSD
projekt keretében. A Szőlőtelepen keletkező szennyvizet jelenleg
csoportos illetve egyéni szennyvíztárolókba vezetik. A területen
épült lakóépületek – többnyire sorházak – összesen 60 lakást tartal-
maznak, melyek lakossági (magán) tulajdonban vannak, így közel
200 lakos szennyvízelvezetését fogja biztosítani a tervezett csator-
nahálózat. 

Szőlőtelep csatornázásának megvalósítása több évtizedes terv,
az érintett ingatlantulajdonosok részéről pedig több évtizedes

igény. Sajnos a kiépítésére közel sem állt rendelkezésre a szükséges
forrás. A szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedélyezési terve
2016-2017-ben elkészült, melynek aktualizálását az idei évben el-
végeztük.

A tervdokumentáció szerint a területen keletkező szennyvizek
összegyűjtése gravitációs rendszerrel fog történni, az átemelőből
nyomóvezeték továbbítja majd a szennyvizet a befogadó – RDS
projekt keretében megépült – üdülőterületi nyomóvezetékbe. 

Szőlőtelep teljes szennyvízelvezetésének egyszerre történő ki-
építésére nincs meg a pénzügyi fedezet, ezért a beruházást több sza-
kaszra kell bontanunk. Szükséges lesz – mint ahogy a település töb-
bi részén is történt – az ott ingatlannal rendelkezőknek, a hozzájáru-
lás megfizetésére. 

Tóthné Kriszt Judit
polgármester

Tájékoztató a Szőlőtelep csatornázásáról

KÉSZÜL AZ ÚJ JÁTSZÓTÉR
Már korábban beszámoltunk, hogy a Magyar Falu Program Közterületi Játszótér Fejlesztése keretén belül elnyert pályázat lehetőséget

biztosít számunkra egy új játszótér kialakítására. Az előkészítési munkákat  a NIKO-KERTÉP Kft. Nikolics Milován vezetésével, a föld-
munkát pedig a BRUSZT ÉS TÁRSA Kft. Bruszt Gábor vezetésével vállalták és végezték el társadalmi munkában, melyet nagyon kö-
szönünk ezúton is! Így a tavaszi időszakban már kezdődhet a parkosítás és a játszóeszközök telepítése. Köszönet illeti továbbá azon  ma-
gánszemélyeket és vállalkozásokat,  akik egy-egy játszóeszköz megvásárlásához támogatási szándékukat jelezték. 

Tóthné Kriszt Judit polgármester



Fejfájás, láz, köhögés, gyengeség, íz- és
szaglásvesztés esetén a háziorvost telefo-
non értesítse, semmiképp ne menjen be a
rendelőbe előzetes telefonos megbeszélés
nélkül !

Amennyiben COVID-19 fertőzés gya-
núja áll fenn, kérem Önöket, hogy tart-
sák be az önkéntes KARANTÉN előírá-
sait. Ez azt jelenti, hogy otthonukat ne
hagyják el (kivéve mintavétel), ne en-
gedjenek be senkit!

A karantén a tünetek megjelenésének
napjától minimum 10 napig tart, akkor
tudjuk feloldani, ha legalább 3 napja
panaszmentes (nem lázas, nem köhög,
erőnléte jó)!
A karantén feloldásához további tesztre
nincs szükség (kivéve egészségügyi és
szociális intézményben dolgozók)!

Amennyiben ön dolgozik, értesítse mun-
kahelyét a betegség fennállásáról, beszél-
je meg a táppénz feltételeit, és feltétlenül
tájékoztassa a háziorvost is a táppénz-
igényről!

Amennyiben kiskorú gyermekkel él egy
háztartásban, feltétlenül tájékoztassák a
gyermekorvost is a betegség fennállásáról!

OTTHONI TEENDŐK:

Izoláció a család többi, egészséges tagjá-
tól (maszkviselés, lehetőség szerint külön
szobában tartózkodás, étkezés és fürdő
más időben való használata ).

Rendszeres kéz- és
felületfertőtlenítés!

Legegyszerűbb fe -
lü let fertőtlenítő: 
1 liter vízhez 2 evő-
kanál háztartási hy -
pot keverünk, en-
nek permetével fúj-
juk le a felületeket.

Javasolt
• bőséges folyadékfogyasztás, min. 2 li-

ter/nap, de láz esetén többre is szükség
lehet!

• C-vitamin: 2 x1000 mg/nap,
• D3-vitamin 2 x3000 NE/nap
• Magnézium: 300-400 mg/nap

Lázcsillapítás, izomfájdalom, fejfájás:
• Paracetamol tartalmú gyógyszer: 
3-4 x 1 tabletta/ nap
vagy

• Ibuprofen tartalmú gyógyszer: 
2-3 x1 tabletta/nap
vagy

• Algopyrin: 3-4 x1 tabletta/nap

Köhögéscsillapítás:
•  mézes tea
•  hason fekvés
•  receptköteles gyógyszer felírását is

kér heti háziorvosától

Légszomj esetén:
•  ne pánikoljon, az ront a helyzeten
•   a hűvös levegő segíthet, ne fűtse túl a

szobát, gyakran szellőztessen
•  ne használjon ventilátort, mert az se-

gítheti a vírus terjedését
•  légzőtornázzon: a levegőt lassan, az

orrán át szívja be és lassan szájon át
fújja ki (mintha egy gyertyát fújna el)

•  aludjon hason, az oldalán, amennyit
csak tud

•  üljön előredőlve, kezeivel a térdén tá-
maszkodva

Javasolt:
•  napi többszöri vérnyomásmérés és
•  lázmérés

Telefonos egyeztetés a há-
ziorvossal

•  állapotrosszabbodás ese-
tén azonnal, egyébként

•  3 naponta.

Amennyiben állapota hirtelen
rosszra fordul, mellkasi fájdalom,
nehézlégzés, fulladás, nagyfokú
gyengeség jelentkezik,  azonnal hív-
ja a mentőszolgálatot a 112-es tele-
fonszámon!

Ha a fentieken túl még kérdése van,
hívhatja  a háziorvosát

– munkaidőben a 06 30 962 1335

– rendelési időben a 06 24 418-537
telefonszámon.

E-mail elérhetőségeink :
– rendelocsep@gmail.com
– receptcsep@gmail.com

Telefonvonalaink sokszor
túlterheltek, 

kérem legyen türelmes!

Megértését köszönöm, kívánok mielőbbi
gyógyulást !

Szigetcsép, 2020. november 18.    
dr. Varga Ágnes Julianna
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Teendők Covid 19 (gyanús ) fertőzés esetén
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Tisztelt Lakosság!

2021-es évtől kezdve országosan tiltott a kerti hulladék elégetése. Ezentúl vagy otthon kell komposztálni vagy elvitetni a többi
hulladékunkkal együtt. A zöldhulladék elszállításában eddig is szűk volt a keresztmetszet, azaz csak kettő zsákot vittek el ha-
vonként a DTkH munkatársai.

Ezt a szállítási kapacitást szeretnénk megnövelni január elsejétől, ami egy kiegészítő legális lehetőséget teremtene mindenki
számára a fűnyesedék és a levélhegyek eltüntetésére, valamint a fás részek hatékony megszüntetésére. 

A KÉSZIS KFT. kiterjeszti gyűjtési területét Szigetcsép területére is. Kéthetente keddenként (első alkalom 2021. 01. 12.) járja
végig településünket, és az összes a KÉSZIS KFT. jelével ellátott zöldhulladékos zsákot elszállítja. Ez a szolgáltatás független
a DTkH kommunális-, szelektív- és zöldhulladék-gyűjtésétől, ezért ennek a kiegészítő szolgáltatásnak ára van. Az emblémával
ellátott 120 literes zsákok 350 Ft-ba kerülnek, a LOTTÓZÓ Szigetcsép (Fő tér 1.) vásárolhatók meg. 

A cég felé jelezni kell a lakosnak hétfő 17 óráig a +36/30-434-88-14 telefonszámon, vagy a zoldhulladek@kesziskft.hu ema-
il címen, hogy mennyi zsákot helyezett ki és igényel-e faág elszállítást, amelynek külön ára (3500 Ft/m3) van, mivel nagy terje-
delmű. Így a cég munkatársai előre tudnak készülni a megfelelő térfogatú teherautóval és szakszemélyzettel.

Kérem, vegyék igénybe a fentebb leírt szolgáltatást, mert így biztosan megszűnik az árokparton hetekig „napozó” zsákok lát-
ványa, tisztább és rendezettebb lesz községünk. Természetesen, aki komposztálni szeretne otthon és kiskertje talajerő utánpót-
lását ezen a módon megoldani, az folytassa nyugodtan tovább hasznos tevékenységét. Egy a lényeg, a zöldhulladék ne kerüljön
ki se zsákostól, se magában a külterületekre, az erdőbe, vagy a Duna partra. Összefoglalva tehát még egyszer:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zöldhulladék szállítás
szigetcsépi lakosok részére

A LOTTÓZÓ Szigetcsép (2317 Szigetcsép,  Fő tér 1.) 350.-Ft-os darab áron zöldhulladék-gyűjtő zsák kapható. 

A zöldhulladék szállítás megkönnyítése érdekében, kéthetente keddenként zöldhulladék-gyűjtő nap lesz Szigetcsép terüle-
tén, melynek részeként a KÉSZIS KFT.  munkatársai összeszedik a megtöltött zsákokat. Ezekbe a jelzéssel ellátott zsákokba
összegyűjtött zöldhulladékot korlátlan mennyiségben elviszik a cég munkatársai. Első gyűjtési nap: 2021. január 12. kedd
Aki szeretné igénybe venni ezt a szolgáltatást a szállítást megelőző napon, hétfőnként 17:00-ig tudja megadni a pontos címét,
illetve a zöldhulladék mennyiségét.

• Telefonon (+36/30-434-88-14), illetve e-mailben (zoldhulladek@kesziskft.hu) is tudják fogadni a címeket. 

• Célszerű már a kedd reggeli órákban jól látható, könnyen megközelíthető helyre helyezni a zsákokat, hogy minél ha-
tékonyabban tudják összeszedni őket a nap folyamán.

Felhívás – változik a zöldhulladék gyűjtés

FELHÍVÁSFELHÍVÁS
A Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal ezúton kéri az RSD projektben érintett azon ingatlanok tulajdonosait, akik a csatornaháló-
zatra még nem kötöttek rá, hogy vegyék fel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén a polgármesteri hivatallal annak
érdekében, hogy a hivatal így tudja segíteni a csatornabekötések mielőbbi megvalósulását:

e-mail cím: rsd-info@szigetcsep.hu Telefonszám: 06 /24/ 418-543
Hivatalunk az Önök által megadott elérhetőségeit továbbítani fogja az RSD Víziközmű Társulat felé, hogy fel tudja Önökkel
venni a kapcsolatot a rákötések ügyében.

Együttműködésüket köszönjük ! Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 
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ORVOSI RENDELŐ
Szigetcsép, Szabadság út 52.

Dr. Varga Ágnes Julianna
háziorvos és belgyógyász szakorvos

Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 12.30-16.00
Szerda: 12.30-16.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek: 8.00-12.00

Elérhetőség: 06-24/418-537

FONTOSABB ELÉRHETŐSÉGEK: Szigetcsépi 
Polgármesteri Hivatal

Szigetcsép, Szabadság utca 2.

Telefonszám: 06-24/418-543 

Szigetcsép Önkormányzata

DAKÖV vízügyelet:
06-30/951-7200

DAKÖV
szennyvízügyelet:

06-30/500-8619

DTkH Nonprofit Kft.
(hulladékgazdálkodás)

06-53/500-152, 153

Házhoz menő lomtalanítás:
06-53/500-152

Kegyeleti szolgáltatás
(temetkezés) Szeltnerné Ancika: 

06-30/4504424

Készis Kft. Zöldhulladék 
gyűjtés-szállítás
+36/30-434-88-14 telefonszámon,

vagy a zoldhulladek@kesziskft.hu

ORVOSI ÜGYELET

Szigethalom, Szabadkai u.71.
(Általános Iskolával szemben)

Ügyelet telefonszáma:

Hétköznap 16.00-19.00-ig 
06-24/385-342

Hétvégén és 19.00-tól:
06-24/405-405

VÉDŐNŐI
SZAKSZOLGÁLAT

Szigetcsép, Szabadság u. 52.

Hétfő – Szerda – Péntek: 8.00–14.00

Tanácsadás:
Szerda 
8.00–10.00            csecsemő tanácsadás
12.00–14.00         várandós tanácsadás

Elérhetőség:
Kondréné Kiss Edit: 06-30/430-3211

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2020. július 8-tól a
Ráckevei Járási Hivatal

minden hónap második 
szerdáján 8:30-tól 9:30-ig tart.

Figyelem!

Ügyintézésre a Ráckevei Járási Hivatal
Hatósági Osztályán (Ráckeve, Szent István

tér 4.) is lehetőség van.
Telefonszám: (24) 889-800. 

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 16:00
Kedd: 8:00 – 12:00

Szerda: 8:00 – 18:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00

Péntek: 8:00 – 12:00

SZIGETCSÉPI

ÜGYSEGÉDJÉNEK 

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Szigetcsép közterületein található 

közvilágítási berendezések
meghibásodását 

– az ELMÜ 06-80-38-39-40-es
közvetlen hibabejelentő telefonszá-

mán 

vagy 

– a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal

titkárságán a 06/24-418-543-as
telefonszámon, illetve a 
titkarsag@szigetcsep.hu email címén
jelenthetik be.

SZIGETCSÉPI 
FIÓK-GYÓGYSZERTÁR

Az orvosi rendelés idejében
folyamatosan nyitva tart!

Elérhetőség: 06-24/418-950



Október második felében pedagógiai
prog ramunk a tűz témakörrel foglalkozott.
A gyerekekkel együtt megcsodáltuk a tű-
zet, amelyet Béla bácsi rakott és beszélget-
tünk a tűz hasznáról
és veszélyeiről. 

Október végén a
szigetcsépi Záhonyi
Hu góné Óvoda, amely
az Oktatási Hivatal
Bázisintézménye, on-
line előadást tartott a
Fenntarthatóság pe-
dagógiai gyakorlatá-
ról. Az előadáson
egész Pest megyéből
vettek részt pedagó-
gusok. A digitális
előadás nagyon jól
sikerült, a budapesti
POK elismerő okle-
vélben mé l  tatta. 

Novemberben az
óvoda színesítette a
pedagógiai gyakorla-
tát online kapcsolat-
tartással, amelyen a

szülőkkel együtt a gyerekek és pedagó-
gus kollégák egyaránt részt vehettek. A
Google Meeten tartott bejelentkezés a
környezetvédelemről szólt, amelyet Ge-

rencsér Zita óvodavezető tartott,
valamint Már fi né Werling Angéla
rövid néprajzi előadását hallgat-
hatták meg a résztvevők. Angéla
néni még egy lámpást is készített
újrahasznosítható anyagokból. Az
online bejelentkezésen 22 család
vett részt.

November második hete már több
éve óvodánkban a Német Nemzeti-
ségi hét. Ezen a héten készítjük el
újrahasznosítható anyagokból a
Márton napi lámpásunkat, idén is
szülők és gyerekek együtt. A hét el-
ső napján az aulában berendezett ki-
állítást nyitottuk meg. Idén sikerült
sok tárgyi emlékkel és népviselettel
bővítenünk a kiállítást. Kedden min-
den csoport egy sváb süteményt ké-
szített el közösen a gyerekekkel. A
gyerekek szorgalmasan segítettek a
finomságok elkészítésében. Szerdán
a gyerekekkel közösen az óvoda ud-

varán, a lámpásokat meggyújtva Márton
emlékére körbe jártuk az óvodát. Csütörtö-
kön minden csoport megtekinthette a
Márton életéről készült diafilmet. Pénte-
ken Kit zinger Klára vezetésével egy sváb
táncházban vehettek részt az óvodásaink,
akik nagy örömmel tanulták a sváb tánclé-
péseket és megcsodálták Klári néni népvi-
seletét. Később minden pedagógus a cso-
portjában összegezte, hogy ezen a héten
milyen programokon vettek részt a gyere-
kekkel együtt. A Német Nemzetiségi héten
rengeteg ismerettel gyarapodtak a Záhonyi
Hugóné Óvoda gyermekei.

Gerencsér Zita intézményvezető
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Iskolánkban október 16-án nemzetiségi
hagyománytisztelő projektnapot tartot-
tunk. A közelgő búcsú ünnepének apropó-
ján célunk a katolikus templom védő-
szentjének, Avilai Szent Teréz életének és
a Szigetcsépen élő nemzetiségek kultúrá-
jának megismerése volt.

Az alsósok az ősz témakörén belül kap-
tak érdekesebbnél érdekesebb feladatokat.
Tanulóink rejtvényeket oldottak meg, ver-
seket tanultak és rengeteget barkácsolhat-
tak. Készültek gyönyörű őszi ajtódíszek,
kis állatkák, papírtökök és őszi képek.
Antoni Anett tanárnő vezette a projektet.

A felsősök főleg a német nemzetiség
történelmével, hagyományaival foglal-
koztak: receptfüzetet készítettek, videofil-
met néztek meg a témával kapcsolatban, a
betelepülés és a szüret témakörét dolgoz-
ták fel és készítettek plakátokat. Bálint
Gyöngyi német nemzetiségi tanítónk volt
ennek a projektnek a felelőse.

A nap egyik legjobban várt eseménye a
templomlátogatás volt, melyet dr. Szova
Ágnes némettanár szervezett. A 3-8. osz-
tályos tanulók a katolikus és a szerb temp-
lomot látogatták meg és ismerték meg a
történetüket. A sok érdekes információt,

és ezt az élményt köszönjük Lázár-Non
Edit hitoktatónak, Márfiné Werling An -
géla óvónőnek. 

A nap alkotásaiból az iskola aulájában
kiállítást rendeztünk, ahol a szebbnél szebb
kézműves munkákat és a termésekből ké-
szült alkotásokat lehetett megtekinteni. 

Köszönöm valamennyi kolléga munká-
ját, a projektben való részvételét.

Köszönjük továbbá a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat ajándékát: édességet
és üdítőt, mellyel megédesítették a gyere-
kek napját.   

Süki Judit intézményvezető

Varázslatos őszi programok a Záhonyi Hugóné Óvodában

Hagyománytisztelő projektnap

ÓVODAI - ISKOLAI HÍREK 



A sport szeretete és űzése nem korhoz
kötött, minél idősebb a sportoló, annál na-
gyobb tiszteletet érdemel.

Pár hónapja ismertem meg a 74 éves
Ko  vács Péter „Pepét, aki rendszeresen
sportol, sőt versenyzik a mai napig. En-
gedjék meg, hogy pár szóval bemutassam
Önöknek.

Pepe feleségével 3 éve költözött Szi-
getcsépre Cse pelről. Gyermekeik nézték
ki nekik a házat, úgy gondolták, hogy a
szülőknek tetszeni fog, hamar otthonosan
is érezték magukat itt.

Pepe világéletében sportolt. Fiatalként
a kézilabda szerelmese volt, NB I-ben ját-
szott, majd 2015-ben rátalált egy új sport-
ágra, amiben szintén sikeres lett, a szkan -
derre! 

Feleségével Eger mellett, Bogácson
nyaralt. A település strandján szkander -
versenyt hir dettek. Pepe korábban csak a
barátaival szórakozásból szkanderozott.
Benevezett a küz delembe, és 40 társával
versenyre kelt. Második lett!

Az elkövetkezendő években verseny
versenyt követett. 

2016-ban első nemzetközi versenyén
Bukarestben, az Európa- bajnokságon a
Grand Master kategóriában IV. helye zést
ért el. Ugyanebben az évben a kecskeméti
Országos Bajnokságon II. hely, majd a
Magyar Bajnokságon I. hely. A következő
években is minden hazai versenyen ott
volt, és mindig dobogóra lépett.

2018-ban ismét egy nevesebb verseny
az életében, Európa-bajnokság Katowi cé -
ben, III. helyezés.

2019-ben a Gödön rendezett Országos
Bajnokságot megnyerte.

Az idei évben sajnos ezt a sportágat is
utolérte a vírus, ezért minden versenyt le-
mondtak, de az edzés, a felkészülés nem
marad el, Pepe minden nap edzi magát,
fejleszti csuklója erejét.

A szkander az erő, koncentráció és a
reflexek közös koncepciója. Pepében a
versenyzőtársai szerint „őserő” lakozik.

További versenyeihez kívánunk Neki
jó egészséget, és örülünk hogy Szigetcsé-
pet választották új otthonuknak.  

Zeleiné Virág Melinda
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Nagy örömömre szolgál, hogy újra olyan teljesítményről számol-
hatok be, amire büszkék lehetünk. 2007-től minden évben megrende-
zésre kerül az Ultra Balaton, 221 kilométeres ultra maratoni futóver-
seny a Balaton körül. Idén is volt szigetcsépi érintettje, több csapatban
is. Az idő viszontagságai ellenére (éjjel viharban futottak) is szép ered-
ménnyel teljesítettek. A versenyen részt vett iskolánk tanítója Hufnágl
Ági és párja Imre, Juház Géza és felesége Andrea, Kirchner Tamás,
Piller Elek és Potocki György.

Hozzáteszem, mid  e -
gyikük rendszeres futó,
több félmaraton és mara-
toni futóversenyen részt
vettek már. Itt jegyez-
ném meg, hogy Piller
Elek ősszel megcsinálta
élete első maratonját is!
Gratulálunk hozzá! 
Minden résztvevő nek
GRATULÁ LUNK, szu-
perek vagytok! 
Szigetcsép büszke Rá-
tok!

Zeleiné Virág
Melinda

A sport szeretete nem korfüggő….

ELŐZŐ LAPSZÁMBÓL KIMARADT: A SZIGETCSÉPI CSÜNGŐHASÚAK KÖSZÖNETET SZERETNÉNEK MONDANI 
A PEST MEGYEI IPARKAMARÁNAK A TÁMOGATÁSÉRT. KÖSZÖNJÜK!

ULTRA BALATON 2020

SPORT  •  SPORT • SPORT 
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Hét hónappal a tavaszi falutisztítás után újra szemetet szed-
tünk a Nimród Vadásztársaság és az Önkormányzat közös szer-
vezésében. Sajnos ismét volt mit. 

2020. október 10-én, szombaton reggel nyolc órakor gyüle-
keztünk a strandon, ahol a reggeli frissítő kávé, üdítő, csoki után
Tóthné Kriszt Judit polgármester köszöntötte a megjelenteket és
felosztotta a területeket. Ezután kerültek kiosztásra a zsákok, lát-
hatósági mellények és gumikesztyűk, hogy mindenki elindulhas-
son választott területe felé. A kiemelt területek ezen a napon a
„Makkos” a „Lapos” és a Csupics-sziget voltak, de ahogy tavasz-
szal, most is megtisztultak a falu legfontosabb részei, terei, utcái,
és ezúttal a temető is, amit a Német Nemzetiségi Önkormányzat
rakott rendbe.

A délelőtti csoportos gyűjtések nagyon jó hangulatban teltek,
az időjárás is kedvezett, a reggeli hideg után kisütött a nap és vé-
gig élvezhettük kellemes melegét. A közel 100 résztvevő néhány
óra alatt 6 konténernyi, 34 m3 szemetet, illegális hulladékot gyűj-
tött össze. (Mindig leírjuk, de most újra nyomatékosítanunk kell:
évente két alkalommal van lehetőség ingyenes lomtalanítást kér-
ni, illetve a szemetet a megfelelő helyre tenni, dobni, szállítani.) 

A munka zárásaként egy zsíros kenyér bulira invitáltunk

mindenkit. Köszönjük a finom kenyeret, hagymát, paprikát a zsí-
ros deszkához, valamit az almát, főtt tojást. Volt ismét házi süte-
mény, a strandon sportszelet Fibiné Anikó jóvoltából, a temetői
csapatnak pedig pogácsa Angyal Erzsi néni konyhájából.

Szervezőként nagyon hálás vagyok az összes résztvevőnek, a
sok szorgos kéznek, de különösen a rengeteg gyereknek, mert
mind az óvodából, mind az iskolából sok lelkes segítőnk volt.
Kiemelném nyugdíjas polgártársainkat is, akik tavasszal és most
is kivették a részüket a nehéz munkából. 

KÖSZÖNJÜK SZIGETCSÉP!
Óvjuk, védjük településünket és környezetét! Szigetcsép a

miénk!
Támogatóink: Nimród Vadásztársaság, Szigetcsép Község

Önkormányzata, Szigetcsépi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat,
Zelport Kft., Capriovus Kft., Mály Dusán, Mály Marina, Piróth
Kft., Dohánybolt Szigetcsép, Dragojlovits Tamás, Nikolics
Milován, Lottózó Szigetcsép, Radován Tihamér és Ildikó, Rác-
kevei Dunaági Horgász Szövetség, Pilisi Parkerdő Zrt., Országos
Polgárőr Szövetség, Csepel-szigetközép Földtulajdonosi Közös-
ség. 

Buzássy-Rókás Bernadette

ŐSZI NAGYTAKARÍTÁS
Szedd szebbé Szigetcsépet 2. felvonás
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– Liza, te tudod hol vannak anyuék? – rontott be
Petike a nővére szobájába.

– Fenyőfáért mentek – vágta rá Liza, de a szemét
le nem vette a képernyőről, ugyanis a kedvenc film-
jét nézte.

– Minek nekünk a fenyőfa? – csodálkozott Peti -
ke.

– Ó te nagyokos, hát karácsonyfát csinálunk
belőle. – mondta Liza, és kitessékelte öccsét a
szobájából.

– A karácsonyfát nem is mi csináljuk! – ki-
áltotta Petike sértődötten, és pityeregve sza-
ladt nagyapához.

– Nagyapa! Ugye hogy, a Jézuska hozza a
karácsonyfát? – kérdezte hüppögve.

Nagyapa az ölébe ültette Petikét, és mesélni
kezdett.

– Amikor olyan kisfiú voltam mint te, a nővé-
rem nekem is azt mondta, hogy nem a Jézuska hoz-
za a karácsonyfát.

Akkor elterveztem, meglesem a Jézuskát, és megkérdezem tőle
az igazat. Bebújtam az ágyamba, becsuktam a szememet, és még
a takarómat is a fejemre húztam. Amikor anyukám bejött, azt hitte
hogy elaludtam.

Megsimogatta a kobakomat, és csendben kiment a szobából.
Én óvatosan kibújtam a takaró alól, odalopakodtam az ajtóhoz,

és bekukucskáltam a másik szobába.
Szinte földbegyökerezett a lábam, ugyanis a szoba közepén egy

kicsi fenyőfa állt. Igaz félhomály volt, de a fenyőfácskát tisztán
láttam.

Egy kedves dalocskát is hallottam. Olyan szép volt, hogy rög-
tön tudtam, csakis egy angyalka dalolhatja.

Ahogy ott hallgatóztam, kicsit elszundikáltam. Arra ébredtem
fel, hogy a szoba fényárban úszik.

A kezemet a szememhez kaptam, mert teljesen elvakított. – Mi-
csoda fényesség! – akartam kiáltani, ám ekkor éreztem, hogy va-
laki lágyan átölel, és lefektet az ágyamra.

– Az angyalka, csakis ő lehet – futott át agyamon a gondolat, és
kilestem az ujjaim között, de nem láttam senkit.

– Csing-ling, csing-ling – szólalt meg vidáman egy kis csengő.
– Megjött a Jézuska! – hallottam anyukám hangját.
Nekem se kellett több, izgatottan talpra ugrottam, és futás a má-

sik szobába!
Amit ott láttam, az egy igazi csoda volt. A kicsi fenyőfa helyén,

ott csillogott – villogott egy díszekkel, habkarikákkal, szaloncu-
korral ékesített karácsonyfa. Körötte ott álltak a szüleim, és a nő-
vérem.

– Boldog karácsonyt! – kiáltották, amint megláttak.
A karácsonyfa alatt ajándékok hívogattak, de engem ez mind

nem érdekelt. Eszelősen futkároztam a szobába, és mindenhová
benéztem, még az asztal alá is.

– Hol van a Jézuska és az angyalka? – tettem fel a nagy kérdést.
– Én megmondtam neked Öcsi – vonta meg vállát a nővérem,

és bontogatni kezdte az ajándékát.
Az anyukám azonban átölelt, és a fülembe súgta.
– Ők már máshol járnak, de amíg várod őket, minden kará-

csonykor eljönnek hozzád.
– Ahogy most is, ugye? – mondtam nevetve, és már futottam is

a karácsonyfa alatt várakozó csomag felé.
Amikor kibontottam, előbukkant a csomag tartalma.

– Anyu! Apu! Nézzétek! Ez az a tűzoltóautó, amit
a játékbolt kirakatában láttam! – és ugrándozva
mutogattam mindenkinek az én csodás tűzoltó-

autómat.
Petike ámulva hallgatta nagyapát, de egy-

szer csak, hirtelen leugrott az öléből.
– Nagyapa, te is hallod a csengettyűt? –

kérdezte izgatottan, és válaszra se várva fu-
tott a nappaliba.

A nappali közepén, már ott csillogott –
villogott a díszekkel, habkarikával, sza-
loncukorral ékesített karácsonyfa.

Alatta színes papírba csomagolt aján-
dékok sorakoztak. A karácsonyfa körül

ott volt anyu, apu, Liza, és a nagymama is.
– Boldog karácsonyt mindenkinek! – kiáltot-

ták vidáman.
Nagyapa pajkosan rákacsintott Petikére, aki oda-

szaladt a legnagyobb dobozhoz.
– Ez az enyém? – kérdezte izgatottan.
– A tiéd. – mondták anyuék mosolyogva.
Petike vadul tépni kezdte a csomagolást, és a dobozból egy

kékszínű, kisautó került elő. Ha bekapcsolták villogott, és még
duda is volt rajta. Pontosan olyan volt, amilyenről Petike álmodo-
zott.

– Ezt meg honnan tudta a Jézuska? – kérdezte ámulva, miköz-
ben belehuppant az autóba, és körbe-körbe száguldozott a kará-
csonyfa körül.

– Tütűt! – Tütűt! – zengett a duda hangja.
Petike úgy érezte mintha repülne.
– Ez egy csodaautó! – kurjantotta, és kacagva rótta tovább a kö-

röket.
(Meseidők Hermann Marikával)

A karácsonyfa GYEREKSAROK
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