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SZI GET CSÉ PI HÍ REK

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! Kedves Kollégák! 
Valóban egy fejezet lezárult, ami lehet, hogy egy teljesen új

irányba viszi a „könyv” cselekményét. Azt hiszem, joggal
mondhatjuk, hogy ez a fejezet történelmi helyzetet teremtett,
mert a jövőben egészen biztosan tanítani fogják, hogy 2020-ban
egy világméretű járvány miatt – szinte a világon mindenütt – le-
állt az élet, ezen belül az iskolák fizikailag bezártak, és digitális
működésre álltak át. Történelmi jelentőségű, mert: az iskolák
ugyan bezártak, de a tanulás a technika segítségével mégsem
szűnt meg. Történelmi jelentőségű, mert: először fordult elő,
hogy a digitális oktatás az ország minden iskolájában bevezetés-

re került. A mögöttünk álló tanévre visszate-
kintve úgy értékelem, hogy magunk mögött
hagytunk egy nagyon munkás évet, a sok fel-
adat, kevés rendezvény, tanítás-tanulási folya-
mat ismét örömmel és elégedettséggel tölthette
el szívünket, hiszen ebben a tanévben is min-
dent megtettünk azért, hogy fejlődjünk, ered-
ményekhez jussunk. Az induló terveinket, cél-
jainkat azonban egy láthatatlan kihívás meg-
próbálta megakadályozni, keresztülhúzni.

A járványügyi intézkedések és az életbe lé-
pett távoktatás hozta változások sok kérdést,
kétséget, kihívást, megoldandó helyzetet hoz-
tak mindannyiunk számára. Iskolánkban 2021-
ben is elkezdődött a tantermen kívüli digitális
oktatás, de most már a Teams felületen egysé-
gesen. Tanulóink felelősségvállalásával, a tá-
mogató szülői háttérrel és a pedagógusok

irány mutatásával, feladatkijelölésével, rengeteg újszerű isme -
ret közvetítéssel a 2020/21-es tanévet az eddigi jó színvonalon
és eredményesen tudtuk lezárni. A mögöttünk álló hónapok
rendkívüli együttműködést és különleges rugalmasságot köve-
teltek mindenkitől. Szükségünk volt kölcsönös bizalomra és ar-
ra, hogy közös ügyként kezeljük a tanulást. A megváltozott
tanulásszervezési körülményekhez türelmesen és többnyire fe-
lelősen álltak diákjaink, s mi tanárok, a tantestület, igyekeztünk
a gyerekek mindenek feletti érdekét szem előtt tartani.

Kedves Kollégák, Diákjaink, Tisztelt szülők! 
Ahogy a hagyományos tanításban, úgy a digitális oktatásban

Tanévzáró gondolatok 
„Az életnek sok fejezete van számunkra. Egy rossz fejezet még nem jelenti a könyv végét.”



2 Szigetcsépi  Hírek

XXVII. évfolyam 2. szám 2021. április -június

sem tudtunk volna eredményesen együttműködni a segítő szülői
háttér nélkül. A nevelőtestület és tanulóink nevében szeretném
megköszönni azt a helytállást, amellyel az idei tanévben minden
eddiginél nagyobb feladatot oldottunk meg sikeresen. Köszö-
nöm az intézmény minden dolgozójának, hogy a digitális és a
tantermi, jelenléti tanítás folyamatát önfeláldozó munkájukkal
segítették.

Idézzük vissza és értékeljük a velünk történteket. A maga-
tartás, szorgalom és tanulmányi eredményekből kiderül, hogy
tanulóink, pedagógusaink részéről is igényes, eredményes tan-
évet zárunk. Az iskola tanulóinak tanulmányi átlaga: 4,38. Kitű-
nő: 39 fő, jeles: 24 fő. Legjobb: 2. osztály, 4,78. Végzőseink át-
laga: 4,04. Évfo lyam ismétlésre egy tanulónk kényszerül, pót-
vizsgára szintén egy tanuló készülhet. Nekik azt
mondom, fel a fejjel! Tanuljatok, pótoljatok min-
dent, s mindent jóvá lehet tenni, csak akarat szüksé-
geltetik hozzá!

Hagyományaink mellett a tanév szinte minden
napja hozott valami újat, váratlant, érdekeset. Ilyen
volt a 7-8-osok német nyelvi vizsgája, ahol az eddig
megszerzett tudásukról adhattak számot tanulóink.
S itt ragadnám meg az alkalmat, hogy a 8 éven át tar-
tó kimagasló tudásáért, s a német nyelv tanulásáért a
Német Nemzetiségi Önkormányzat ajándékát, egy
gyönyörű könyvet adjak át Tóth Gábor 8.o. végzős
diákunknak. Gratulálok!

A ballagáson 19 tanulónkat búcsúztattuk, akik valamennyi-
en ősztől egy új iskolában kell, hogy megállják a helyüket. 

8. osztályosok! Kívánom a magam és a kollégáim nevében,
hogy legyetek sikeresek és az itt megszerzett tudásotok elegen-
dő alapul szolgáljon az elkövetkező tanulmányaitokhoz.

A tehetség felismerése, ápolása, az adottságoknak és elvárá-
soknak megfelelés a tanár, diák és szülő együttes munkája. Ver-
senyeredményeink is erről tanúskodnak. Számos rajz és képző-
művészeti díj nyertesei lettek művészeti iskolás diákjaink az
idei tanévben is. Gratulálunk nekik!
1. Móra Ferenc Meseíró és Meseillusztrációs Pályázat

Szigetújfalu 2021. február.
Díjazott tanulók:
Süge Gyopárka, Badó Kristóf, Piller Fanni, Dimeg Zoé,
Kálmán Anna, Bakonyi Zsombor, Fritz Loretta, Bajnok
Laura, Szász Károly, Nagy Virág, Varga Nóra.

2. Csepel-Sziget ifjú tehetségei rajzpályázat Csepel 2021. április.
Díjazott tanulók: 
2. osztály (csoportmunka)

Beluch Alexandra
Dobrotka Angelika Helena
Erdős Flóra
Frey Dzsenifer
Kelemen Szabolcs

A mögöttünk álló tanév során is igyekeztünk támogató tanu-
lási környezetet teremteni, iskolánkat fejleszteni. Köszönjük a
fenntartó Szigetszentmiklósi Tankerületi Központnak, a tisztelt
szülőknek, az Önkormányzatnak, valamennyi támogatónknak
az év során megnyilvánuló odafigyelő szeretetet. 

Kedves Tanulók, Tisztelt Szülők! 
Köszönetet mondok valamennyi kollé-

gámnak és munkatársamnak a tanév során
végzett munkájáért. Miközben értékalapú ne-
velést és a diákokkal együttműködő, minőségi
oktatást valósítottunk meg iskolánkban, remé-
lem sikerült emberinek, személyesnek marad-
nunk. Törekvéseinket az elismeréseink is iga-
zolják. A 2020-21-es tanév elismerései: Isko-
lánk 2021 áprilisában pályázatot adott be az
EMMI által kiírt ÖKOISKOLA címre, melyet
megnyertünk és így 2021.09.01. –  2024. 08.
31-ig Ökoiskola cím boldog tulajdonosaként

működünk és dolgozunk tovább. Köszönet érte valamennyi kol-
légámnak.

Ebben a tanévben tankerületi elismerő oklevelet kapott okta-
tó-nevelő munkásságáért: dr. Szova Ágnes magyar-német-törté-
nelem szakos tanárnő, illetve Mester Ilona tanítónő. Gratulá-
lunk nekik! Köszönettel tartozunk Baracskai Erikának, minden-
ki Erika nénijének, aki 40 év pedagógiai szolgálat után nyugál-
lományba vonul. Kívánunk neki hosszú és boldog nyugdíjas
éveket!

Kedves Diákok! Vár benneteket a pihenés, a nyaralás. Hasz-
náljátok ki az időt feltöltődésre, kiránduljatok hazánk gyönyörű
vidékein. Aztán a nyár végén lélekben készüljetek a következő
iskolaévre. Kedves Kollégák! Kedves Gyerekek! Kérlek benne-
teket, hogy a nyári szünetben vigyázzatok magatokra! Jó pihe-
nést, nagyon szép nyarat kívánok minden családnak!

Süki Judit intézményvezető

Buzássy Ajsa 1.osztály
Buzássy Mira 1.osztály
Fritz Loretta Tímea 1.osztály
Nagy-Löki Liliána 1.osztály
Szekeres Dóra Krisztina 1.osztály
Badó Kristóf 2.osztály
Dobrotka Angelika Heléna 2.osztály
Fibi Péter 2.osztály
Goldschmied Alexandra 
Kinga 2.osztály
Kirchner Réka Rebeka 2.osztály
Papp Ágnes Angéla 2.osztály
Papp Eszter Emese 2.osztály
Rókás Balázs 2.osztály

Zámbó Nimród 2.osztály
Bellick Sándor 2.osztály
Bajnok Laura 3.osztály
Balázs Eszter 3.osztály
Gyurkovics Bendegúz 3.osztály
Kirchner Dániel 3.osztály
Nagy-Löki Bence 3.osztály
Németh Panna Réka 3.osztály
Menyhárt Liliána 4.osztály
Szijjártó Levente 4.osztály
Szőgyi Natasa 4.osztály
Virágh András 4.osztály
Balázs Máté 5.osztály
Forgó Panna 5.osztály

Németh Bence 5.osztály
Piller Patrik 5.osztály
Sarkadi-Diegó Nándor 5.osztály
Jansik Nóra 6.osztály
Varga Nóra 6.osztály
Farkas Martin 7.osztály
Fibi Tamás 7.osztály
Piller Fanni 7.osztály
Tribol Emma Tímea 7.osztály
Tóth Gábor 8.osztály
Nagy Márta Anna 8.osztály
Németh Zsófia 8.osztály

A 2020/2021-es tanév kitűnő tanulói



Kedves Ballagók!
A Szigetcsépi Általános Iskola és AMI pe-

dagógusai nevében szeretnék tőletek elköszön-
ni. Sokat gondolkodtam, mit is mondhatnék
nektek. Lehetne olyan szép mondatokat mon-
danom, mint pl „ 8 éve remegő lábakkal lépté-
tek át az iskola kapuit, vagy „Egyszer minden
véget ér, itt a búcsú ideje, kiléptek a nagybetűs
életbe”… de ezek a frázisok sem hozzátok nem
illenek, sem hozzám. Helyette szeretném azo-
kat a kedves emlékeket, szép pillanatokat fel-
eleveníteni, amit veletek éltünk át. Megkérdez-
tem kollégáimat, mi az, ami belőletek a legjob-
ban megmarad, amire emlékezni fognak, ha ezt
az osztályt emlegetjük majd.

Zorica néni, Anna néni és Bruszt Jutka néni
végig kísérték a 8 éveteket. Ők látták, hogyan
lesz a félénk kis elsősből az évek alatt egyre
okosabb, vagány, sokszor önfejű kamasz. Még
előttük vannak azok a képek, amikor csillogó
szemekkel ültetek a padokban, jelentkeztetek
az órákon, amikor a tejfogatok kiesett, és moso-
lyotok kissé hézagos volt.

Zorica néni  mint alsós tanító nénitek  várt
titeket az óvoda után, ő fogta meg 8 éve a keze-
teket, s indított el benneteket a tudás útján: tőle
tanultatok írni, olvasni, számolni. Szép emléke-
ket őriz a kirándulásokról, közös programokról,
táncos fellépésekről. Számotokra ezt az idézetet
választotta:

„Ne akarj valami lenni, ami nem vagy. Az
élet egyik legnagyobb kihívása az, hogy ön-
magad légy egy olyan világban, amelyik pró-
bál olyanná tenni, mint mindenki más. Valaki
mindig csinosabb lesz, valaki más okosabb
vagy fiatalabb, de sohasem lesz olyan, mint
te. Ne változz azért, hogy az emberek kedvel-
jenek! Légy önmagad, és a megfelelő embe-
rek szeretni fogják a valódi énedet!”

Anna néni a zene szeretetét igyekezett át-
adni nektek, az ő idézete a zenével kapcsola-
tos, Babits Mihálytól:
Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.
Bruszt Jutka néni üzenete így hangzik nek-
tek:„Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk,
valamiben, és hogy ezt a valamit bármiáron el
kell érnünk!”

5 éve Jutka néni lett az osztályfőnökötök. A
kamaszkor szépségeit ő élte át veletek, néha si-
került ősz hajszálat szereznetek neki. Ő volt az,
aki tovább formálta osztályotokat, megszervez-
te a jó hangulatú kirándulásokat, programokat,
és végtelen türelemmel és szeretettel egyenget-
te az utatokat. 

Amikor a tanáriban néha kiakadt egy-két
kolléga rátok (mert volt ritkán ilyen is ☺ ezt be-
valljuk), ő mindig a pártotokat fogta, kiállt mel-
lettetek, értetek. Lívia néni, a pótofitok szintén
mindig a legjobbat akarta nektek. Néhányszor
ezt csak úgy tudta elmondani, megértetni vele-
tek, ha felemelte a hangját. Ekkor volt igazi
csend nálatok. Legemlékezetesebb élmény szá-
mukra a velencei tábor volt, amikor éjszaka is
köröztek benneteket, mert az ágyatokat nem
akartátok sehogy sem megtalálni, és nyugovóra
térni.

Ők ketten egy Kipling idézettel köszönnek
el tőletek: 

„Ha a könyörtelen órát úgy betöltöd,
Hogy benne érték 60 percnyi van,
Egész kincsével bírod ezt a földet,
És ami még több: Ember vagy fiam!”
Nóra néni matematika, és informatika órá-

kon 4 éven át igyekezett sok tudást, ismeretet
átadni nektek.  Az 4 év alatt sokan kaptatok tőle
vicces beceneveket, tudjátok, ilyenekre gondo-
lok mint: volt itt Méhkirálynő, Tanár Úr, Do mi -
nika és Sárika, és Angyalom. Arra emlékszik
még, hogy egyszer el kellett csennie az egyik
gyermek táskáját, mert csak akkor volt hajlandó
javítani a jobb jegyért.

Ő egy Bojtorján idézettel szeretne búcsút
venni tőletek: „Minden korban van valami, ami
akkor és ott jó, és éppen attól válik széppé, hogy
vissza nem hozható!”

Felsőtől kezdve a természetismeret szépsé-
geit Erzsi nénitől tanulhattátok meg. 7.-től ez 4
tantárgyat jelentett vele. A legvidámabb emléke
azonban egy 5. osztályos természetórához kap-
csolódott, amikor a saláta-pörkölt példával sze m-
léltette a fizikai és kémiai változásokat, meg -
jegyeztétek és később is így emlegettétek ezt.
Ő ezzel a szép gondolattal köszön el tőletek:
„Derűt, tudást, vagy békülő kezet,
Mindez tied, add másnak,
s nézheted, hogy nő vetésed, hozva dús kalászt, 
meggazdagítva lelked asztalát.
A csoda történik, minél többet adsz,
te magad annál gazdagabb maradsz.”

Éva néni váltotta Erzsi nénit a természettu-
dományok harcmezején. Ez a bő félév is élmé-
nyekkel volt teli. Az ő üzenete: „Legyen az éle-
ted utazás, haladj afelé, amire vágysz, hagyj
magad mögött mindent, amit cipelni nehéz.”

Béla bácsi és Csaba bácsi közös útravalója
számotokra: „A leghosszabb út is az első lépés-
sel kezdődik."

Az eddig említett tanáraitokon kívül egy
közös idézettel búcsúznak tőletek Erika, Brigi,
Kati, Irénke és Anett néni, valamint a művész-
tanáraitok: Fatime néni, Szilveszter, Csaba,

Marci és Szlávik tanárurak, és hitoktatóitok:„A
világ utat nyit annak az embernek, aki tudja,
merre tart.”

És legvégül maradtam én. 2 éve csöppen-
tem az életetekbe, és ti is az enyémbe… heti 8
órában boldogítottuk egymást. Mindig tudtá-
tok, kit illet meg először a válaszadás joga az
óráimon, a telefonok is apró közjáték után kike-
rültek a tanári asztalra. Történelem órákon fil-
mekkel is fárasztottalak benneteket, viszont a
kiválasztott film gyakran elnyerte a tetszésete-
ket. 

De sokszor hallottam azonban német órá-
kon, hogy „Honnan tudjam? Én nem tudok né-
metül!” És mégis szép eredménnyel helyt állta-
tok februárban a német vizsgán, pedig volt tilta-
kozás kezdetben tőletek is, és a szülők közül

sem mindenki lelkesedtek az elején az ötletért.
Bíznotok kell magatokban, hisz annyiszor be-
bizonyítottátok, igenis meg tudjátok csinálni a
rátok bízott feladatokat, össze tudjátok kapni
magatokat! 

Én a Hooligans együttes néhány sorát vá-
lasztottam nektek útravalóul:

„Csak a jóra emlékezz
Őrizd, mi szép!
Ami rossz, majd bölccsé tesz
Ne a múltban élj
Mert rohan az élet!”
Minden kollégámmal együtt kívánok nek-

tek sikeres középiskolás éveket, boldog fel-
nőttkort, szorgalommal és kitartással valósít-

sátok meg az álmaitokat, legyetek boldogok!
Utolsó tanácsként ezzel zárnám a hozzátok in-
tézett gondolatsort:
„ Választhatsz, hogyan éled az életed:
Élhetsz úgy, hogy nem hiszel a csodákban,
De élhetsz úgy is, mintha minden egyes 
pillanat maga volna a csoda. "

Higgy a szívedben és saját jóságodban,
mert ha így teszel, mások is ezekben fognak
hinni. Higgy a csodában, mert teli van vele az
élet. De ami a legfontosabb, hogy higgy önma-
gadban, mert odabenn a lelkedben rejtőzik a
csoda, a remény, a szeretet és a holnap álmai. „

Kedves Szülők! 
Zárásként Önökhöz fordulok. Köszönjük,

hogy ránk bízták gyermekeik nevelését, oktatá-
sát. A 8 év alatt sokszor értettünk egyet, néha
másként láttuk a dolgokat, de közös volt ben-
nünk az, hogy a legjobbakat szerettük volna ne-
kik. Önöknek is kívánunk egészséget, sok örö-
met gyermekeikben, és türelmet, hisz a ka-
maszkorral jönnek még rázós évek, de türelem-
mel, és humorral minden túlélhető.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
dr. Szova Ágnes
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A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ igazgató asszonya, dr. Pálos
Annamária pedagógusnap alkalmából kimagasló szakmai munkáért el-
ismerő oklevelet adomyányozott, a Szigetcsépi Általános Iskola és
Alap fokú Művészeti Iskola két dolgozójának, dr. Szova Ágnes ma-
gyar-történelem-német szakos tanárnőnek és Mester Ilona tanítónőnek.
Továbbá nyugállományba vonulásuk alkalmával Pedagógus Szol gálati
Emlékéremmel tüntette ki Szubotinné Bakó Irén volt iskolaigazgatót
és Asókné Telek Katalin magyar tanárt és táncoktatót, akik 40 évet töl-
töttek el a köznevelésben. 

Szívből gratulálunk Mindannyiuknak, további szép pedagógus/nyug -
díjas éveket és jó egészséget kívánunk!

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Csi kesz Endre-díjjal tüntette ki városuk nevelés-oktatási intézmé-
nyeinek kiváló dolgozóit és tanulóit. A díjra jelöltek között van Básits Tihamérné, Gyöngyi is, aki a Csicsergő
Óvodát erősíti 1983 óta, 2004 óta intézményvezető-helyettesként. Gyöngyi 40 éve választotta ezt a hivatást, amit
ma is töretlen lelkesedéssel végez. A Kisváros lap szavait idézve: „A hosszú évek alatt felelősséggel, gondosan és
kitartóan végzett munkával, emberségével és teljes személyiségével nagyon sokat tett az óvodába járó gyermeke-
kért, szüleikért, kollégáiért, a városért.” 

Szívből Gratulálunk Gyöngyi, további sikereket és jó egészséget kívánunk!

A 2021. június végén, július elején megrendezett Szigetcsép Községi
Önkormányzat által szervezett ötnapos napközis tábor, mind annyi -
unknak, de különösképpen a gyerekeknek okozott maradandó élményt.
Nagy Mariann-nal, Kozárovics Alexandrával és Kirchner Virággal
igyekeztünk olyan programokat kitalálni számukra, melyek nem csak
játékosak, de tanulságosak is. 

Rögtön az első napon vendégül láttak minket a Szigetcsépi Szerb Or-
todox Templomban, szemtanúi lehettünk egy előadásnak, melynek ke-
retein belül a rigómezei csatára emlékeztek a jelenlévők. A délután fo-

lyamán pedig megnéztünk egy dokumentumfilmet a Ráckevei (So-
roksári)-Dunáról, a film témáját kvíz és vetélkedő formájában dolgoz-
tuk fel, majd másnap délelőtt egy röpke biciklitúra alkalmával meg is
látogattuk azokat a helyeket Szigetcsépen, amik a filmben is előfor-
dultak. A környezetvédelem apropóján a gyerekek kézműveskedtek
is, a környezetünk óvására ösztönző plakátokat készítettek. A hét töb-
bi napján a fontosabb témák mellett természetesen jutott idő bősége-
sen a játékra is: számháborúztunk, kincset kerestünk a parkban, stran-
doltunk, fejtörőket oldottunk meg, találóskérdésekkel szórakoztattuk
egymást. Az öt nap alatt rengeteg festményt, rajzot készítettek a gye-
rekek, még egyéni karkötőt és nyakláncot is fűztek maguknak, család-
tagjaiknak. Lehetőségük nyílt továbbá a diákoknak a Szigetcsépi
Hucul Lovasudvar jóvoltából a lovaglást, valamint az íjászatot is ki-
próbálni. 

Nehéz volna ebben a néhány sorban minden élményt kifejteni, gór-
cső alá venni, így csak a legkiemelkedőbb eseményeket szedtem most
csokorba. A sok élmény és játék mellett törekedtünk arra is, hogy a
programok által a rohanó 21. században fontos értékeket is közvetít-
sünk a gyerekeknek, mint például a hagyományaink ápolása, a kör-
nyezetünk védelme, egymás tisztelete és nem utolsósorban a közös-
ségben rejlő erők kiaknázása. Nagyon szépen köszönjük mindazok tá-
mogatását, akik lehetővé tették, hogy a Szigetcsépi Általános Iskola
tanulói felejthetetlen élményekkel gazdagodjanak a nyári szünet fo-
lyamán!

Nagy Bence szervező

Összefoglaló az Önkormányzati napközis táborról

Gratulálunk
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Korábban már beszámoltunk a régi „szerb
egyházi iskola” szépüléséről, most újra
időszerű a téma.

Az aktuális projektről Assabiny Illés, a
Szigetcsépi Szerb Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökhelyettese adott hírt.

„2020-ban a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. pályázati kiírásában elnyert 1 500 000
Ft ( NEMZ-BER- 20-0159) támogatást a
„Szerb iskola” homlokzati ablakainak és
belső párkányainak cseréjére fordítottuk. A
homlokzati vakolások, csapadékvíz elveze-
téséhez, járdaépítéshez, lábazati vakolat
elkészítéséhez szükséges anyagokat is be-
szereztük. Az építőanyagok tavalyi beszer-
zése jó döntésnek bizonyult, mivel 2021 el-
ső felében drasztikus áremelést tapasztal-
tunk.

Az idén az Országos Szerb Nemzetiségi
Önkormányzaton keresztül, a Bethlen Gá -
bor Alapkezelő Zrt. finanszírozásából ösz-
szesen 3.000.000 forintot kaptunk. Ebből
2.000.000 forintot az épület belső felújítá-
sára fordítunk. Gipszkartonozva lesz a
nagy terem, és sor kerül a belső terek teljes

festésére, a burkolatok részbeni cseréjére
és a vizesblokk teljes felújítására. A mara-
dék 1.000.000 forintot bútorzat beszerzésé-
re fordítjuk, így megújul az épület belső vi-
lága is.

Ezen felül van még mit tenni, mert a ta-
valyi évről elhúzódott külső munkálatok –
járda felújítása, főépület teljes külső festé-
se – még befejezésre várnak. De itt még
mindig nincs vége a szépülésnek, megúju-
lásnak, mert a Szigetcsépi Szerb Nemzeti-
ségi Önkormányzat további pályázatot
nyújtott be a főépület tetőfelújítására. A pá-
lyázatra kiírt maximális összeg 2.000.000
forint volt, melyből 1.000.000 forintot
nyertünk el. Ebből az összegből a kb. 170
m2 tető teljes cserép és lécezés cseréje va-
lósulhat meg. A munkálatokat társadalmi
összefogással fogjuk megvalósítani, remél-
hetőleg október végéig. Így az eredeti álla-

potához közeli, autentikus épület fog ékes-
kedni a Fő utca mentén.”

Mindig nagy öröm, ha szépül a közsé-
günk, reméljük, hogy a munkálatok után a
vírushelyzet lehetővé teszi, hogy kulturális
eseményeket is lehessen tartani a megújult
Szerb Klubban.

Buzássy-Rókás Bernadette

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar Fa-
lu Program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi léte-
sítmény építése/felújítása” című kiírásra 2021 áprilisában benyúj-
tott „Szigetcsép, Kültelek utca útfelújítása (földút stabilizálása)”
tárgyú pályázatunkat a Miniszterelnökséget vezető miniszter 2021.
július 2-i döntésével 16 millió Ft összegű támogatásra érdemesnek
ítélte, azaz a megpályázott támogatási összeg
100%-át nyertük el.  

A támogatásból a Kültelek utcai földút stabili-
zálása, gyakorlatilag egy útalap építése történik
meg 660 m hosszúságban az Orgona utcától a Bo-
dza utca, Ribizli utca érintésével a Ribizli utcával
párhuzamosan haladva, elérve a Fő utca strand
előtti szakaszát.

A földút felújítása során kőzúzalékból egy 25 cm vastag pálya-
szerkezet épül, mely egy mechanikai stabilizációs és egy védőré-
tegből áll. Ez a stabilizált réteg akár egy későbbi ütemben kiépülő
aszfaltút alapjának a szerepét is betöltheti majd.

A fejlesztés célja, hogy az útvonal felújítását követően alkalmas-
sá váljon a települést átszelő 51107 jelű országos közút részét képe-
ző Fő utca – baleset és egyéb rendkívüli helyzet esetén történő – ki-
váltására, annak alternatív útvonalaként. Emellett a település jelen-
tős részének forgalmát vezetheti a Fő utca érintése nélkül a strand,
az üdülőterület, illetve Tököl irányába. Többek között ez az útvonal
– a Fő utca helyett – megoldást jelentene a mezőgazdasági gépek
közlekedésére is. 

Továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy szintén a Ma-
gyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati teme-
tők infrastrukturális fejlesztése” című kiírásra 2021 májusában be-
nyújtott „Járdaépítés a Szigetcsépi temetőben” tárgyú pályázatun-
kat a Miniszterelnökséget vezető miniszter 2021. július 5-i döntésé-
vel 2,5 millió Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, azaz a
megpályázott támogatási összeg 100%-át nyertük el.  

A támogatásból a temetőnkben szilárd burkolatú járda építése és
a ravatalozó előtti terület térkőburkolása történik meg. A járda a te-
mető főbejáratát fogja összekötni a ravatalozóval. A járda hossza
85 m, átlagos szélessége 1,25 m lesz, a ravatalozó előtti térkövezés
pedig 3,5 m hosszban és 8,0 m szélességben épül, vagyis a összesen
134 m2 felület kap szilárd burkolatot.  

A járda mind a ravatalozó, mind az újonnan épülő urnafal bizton-
ságos megközelítését fogja szolgálni.

Mindkét fejlesztést ősszel tervezzük megvalósítani. Praktikus
okokból a temetői járdát az urnafallal egyidejűleg tervezzük meg-
építeni, melyre a tavalyi évben nyertünk – szintén a Magyar Falu
Program keretében – 5 millió Ft támogatást.

Köszönetemet fejezem ki – a szigetcsépi lakosok nevében is –
Bóna Zoltán országgyűlési képviselőnknek, hogy immár a sokadik
fejlesztési tervünket is támogatta, melynek eredményeként egyrészt
a temetőnk infrastruktúrája fog bővülni, másrészt az úthálózatunk
egy meghatározó eleme fog megújulni.

Tóthné Kriszt Judit polgármester

A Magyar Falu Program keretében
temetői járda építésére és a Kültelek utca útstabilizációjára tavasszal benyújtott

mindkét pályázatunk 100%-os támogatásban részesült

Tovább szépül a Szerb Klub
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A Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet ide-
jén, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (4)
bekezdése szerint, a Szigetcsép Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének hatáskörében eljáró

Szigetcsép Község polgármesterének 2021. március 24-i hatá-
rozata:

– meghatározta a Szigetcsépi Záhonyi Hugóné Óvodába törté-
nő jelentkezés módját, az óvodai beiratkozás 2021/2022. évre
vonatkozó időpontját és az óvodai felvételi körzetet.

Szigetcsép Község polgármesterének 2021. március 26-i hatá-
rozata:

– nemlegesen elfogadta az Önkormányzat, mint ajánlatkérő ál-
tal 2021. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások tervét. 

Szigetcsép Község Polgármesterének 2021. április 6-i határo-
zata:

– megismerte és tudomásul vette a Pest Megyei Kormányhiva-
tal Kormánymegbízottjának törvényességi felhívását. Az ab-
ban foglaltaknak megfelelően hatályon kívül helyezte a
95/2020. (XII. 8.) számú polgármesteri határozatot. 

Szigetcsép Község Polgármesterének 2021. április 15-i hatá-
rozatai:

– elfogadta a Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Szi get -
újfalu 2020. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszá-
molóját;

– döntött a Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Sziget -
újfalu 2021. évi működési költségeihez történő – 300.000 Ft
összegű – hozzájárulásról;

– a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések-
re tekintettel, hozzájárult a Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas
Klub részére – a 9/2020. (II. 13.) KT. számú határozat alapján
– megállapított 500.000 Ft összegű támogatás 2021. decem-
ber 31-ig történő felhasználásához és a támogatási teljes ösz-
szeg felhasználásának 2022. március 31-ig történő elszámolá-
sához;

– a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések-
re tekintettel, hozzájárult a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat részére a 10/2020. (II. 13.) KT. számú határozat alapján
megállapított 400.000 Ft, valamint a 11/2020. (II. 13.) KT.
számú határozat alapján megállapított 800.000,- Ft összegű
támogatás 2021. de cember 31-ig történő felhasználásához és
a támogatási összegek felhasználásának 2022. március 31-ig
történő elszámolásához;

– úgy döntött, hogy nem kíván anyagi támogatást nyújtani a
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia részére;

Szigetcsép Község polgármesterének 2021. április 19-i hatá-
rozatai:

– elfogadta a Szigetcsép közigazgatási területén ebrendészeti
feladatokat ellátó Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Ala-
pítvány elszámolását a 2020. évi támogatás felhasználásáról;

– úgy döntött, hogy 200.000 Ft összegű támogatással hozzájá-

rul az Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány 2021.
évi működési költségeihez, a Szigetcsép közigazgatási terüle-
tén történő ebrendészeti feladatok ellátása érdekében;

– elfogadta a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolót;

– elfogadta a helyi adóhatóság 2020. évi munkájáról szóló be-
számolót;

– elfogadta a 2020. évben végzett ellenőrzésekről szóló éves
belső ellenőrzési jelentést;

Szigetcsép Község polgármesterének 2021. április 27-i hatá-
rozata:

– eredményesnek nyilvánította a „Tisztítsuk meg az Országot!”
pro jekt I. üteme szerinti pályázattal elnyert bruttó 9 829 000
Ft tá mogatási forrásból, önrész biztosítása nélkül megvalósu-
ló illegá lis hulladék lerakás megelőzése érdekében Sziget-
csép területén térfigyelő kamera rendszer bővítésére, azaz 7
db kamera végpont létesítésére vonatkozó beszerzési eljárást;
úgy döntött, hogy a beszerzési eljárás nyerteseként a legked-
vezőbb ajánlatot tevő 8788 Sénye, Felsőhegy u. 1. szám alatti
székhelyű Hiteles Telekommunikációs és Számítástechnikai
Szolgáltató Kft.-t hirdeti ki és bízza meg a térfigyelő kamera
rendszer bővítésével 7 200 000 Ft+1 944 000 Ft (27% ÁFA),
azaz bruttó 9 144 000 Ft (kilencmillió-száznegyvennégyezer
forint) vállalkozói díj ellenében.

A Hiteles Kft.-vel a vállalkozási szerződést a fentieknek meg-
felelően megkötötte és aláírta.

Szigetcsép Község polgármesterének 2021. május 10-i dönté-
sei:

– jóváhagyta a Szigetcsép Községi Önkormányzat 2020. évi
pénzmaradványát;

– a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által megkül-
dött, Dr. Turi-Kovács Áron Péter r. alezredesnek a Ráckevei
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésére jelölt
rendőri vezető életútját, szakmai munkásságát is tartalmazó
javaslatának megismerését követően úgy döntött, hogy a ki-
nevezést támogatja;

– elfogadta a Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti
Központ 2020. évi gyermekvédelmi beszámolóját;

– elfogadta a Szigetcsép Községi Önkormányzat 2020. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról ké-
szült átfogó értékelést;

Szigetcsép Község polgármesterének 2021. május 17-i dön-
tése:

– elfogadta a Ráckevei Rendőrkapitányság 2020. évben elvég-
zett munkájáról szóló beszámolót;

Szigetcsép Község polgármesterének 2021. május 18-i dön-
tései:

– jóváhagyta a 2021. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárá-
sok tervének módosítását;

– döntött az orvosi rendelő, védőnői szolgálat és fiókgyógy-
szertár rendeltetési egységekből álló épület építőipari kivite-

TÁJÉKOZTATÓ
Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Szigetcsép Község

polgármesterének 2021. március 24. és 2021. június 14. között hozott döntéseiről



A nagy meleggel dacolva,
2021. június 30-án délután a szi-
getcsépi strand területén, ünne-
pélyes keretek között került sor
az elmúlt időszak két nagyobb
beruházásának átadására. 

A két projekt melynek okán
összegyűltünk, az Információs
és Technológiai Minisztérium
által illegális hulladéklerakók
fel számolására kiírt „Tisztítsuk
meg az országot” projekt kere-
tén belül megvalósult, a kamera-
rendszer bővítés, itt 9.829.000

Ft-ot sikerült pályázati úton nyernünk, így Szigetcsépen 7 helyen,
tudjuk már kiszűrni az esetleges szemetelést, valamint közbizton-
sági szempontból is nagy lépés. Cél, hogy a későbbiekben ezt a
rendszert még tovább fejlesszük. 

Valamint, a Kisfaludy Turisztikai Nonprofit Zrt. által kiírt
Strand fejlesztési Konstrukció „Szigetcsépi Strand fejlesztése” cí-
men megvalósult projekt, melynél 30.000.0000 Ft-ot nyertünk. Eb-
ből a pénzből a szigetcsépi szabadstrand vizesblokkja megújult,
baba-mama szoba került kialakításra. A kültéri zuhanyzó, fűvesítés
és telefontöltő, csomagmegőrző szekrénnyel kiegészülve teszi még
komfortosabbá az ide látogató családok kikapcsolódását. 

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő úr ünnepi beszédében
örömét fejezte ki, hogy a fent említett beruházások sikeresen elké-

szültek és Szigetcsép ezáltal
is tudott fejlődni. 

Mikola Péter, a Kevenet
Kft. ügyvezetője ismertette a
kamerarendszerrel kapcsola-
tos szakmai paramétereket,
valamint Antal Ferenc a
Sportrendszer Kft. ügyveze-
tője a strandfejlesztési pro-
jektről beszélt bővebben.

A tájékoztatót Dósa
Attila önkormányzati képvi-
selő úr harmonikaszóval nyi-
totta meg és zárta le. 

A covidhelyzet nem könnyítette meg az elmúlt egy évünket,
sok nehézségbe ütköztünk mint magánemberek és mint önkor-
mányzat egyaránt. 

Ennek ellenére így is sikerült a két projektet viszonylag rövid
időn belül megvalósítanunk. A strandfejlesztésre rendelkezésünkre
állt 4 hónap, a kamerarendeszer megvalósítására bő 1 hónap. Ah-
hoz, hogy ez így is elkészülhessen  kellettek a kivitelezők, akik ké-
szen álltak, és ha kellett a hétvégéken is dolgoztak. Ezúton is kö-
szönöm a hozzáállásukat! Valamint köszönettel tartozom Bóna
Zoltán országgyűlési képviselő úrnak, aki mindkét projektet a le-
hetőségeihez mérten támogatta.

Tóthné Kriszt Judit
polgármester
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lezőjének kiválasztására irányuló, „Orvosi rendelő kivitelezése
Szigetcsépen” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról; jó-
váhagyta a közbeszerzési eljárás megindító ajánlattételi felhí-
vást; meghatározta az ajánlattételre felhívandó gazdasági sze-
replők körét, létrehozta a Bírálóbizottságot.

Szigetcsép Község polgármesterének 2021. május 28-i dön-
tése:

– a 2021/2022. nevelési évtől kezdődően jóváhagyta a Záhonyi
Hugóné Óvodában új óvodai csoport indítását, megemelte az
óvodai csoportok számát 4-re, a maximális gyermeklétszá-
mot 100 főben határozta meg, továbbá 3 fővel megemelte az
engedélyezett álláshelyek számát.

Szigetcsép Község polgármesterének 2021. június 14-i dön-
tése:

– jóváhagyta a Szigetcsép Községi Önkormányzat és Ráckeve
Város Önkormányzata között 2021. március 1. napjától kez-

dődően létrejött – a fogorvosi alapellátás egészségügyi szak-
mai feladat végzésének átadására vonatkozó – Feladatellátási
Megállapodást.

A Képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester meg-
alkotta

– Szigetcsép Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021.
 (V. 11.) önkormányzati rendeletét Szigetcsép Községi Ön -
kor mányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodásának zár-
számadásáról; 

– Szigetcsép Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendeletét 2021. évi igazga-
tási szünet elrendeléséről. 

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

Tóthné Kriszt Judit polgármester

XXVII. évfolyam 2. szám 2021. április -június

Strand- és kamerarendszer átadás

Fotó: Fugerth Péter
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Tisztelt Ingatlantulajdonos!Tisztelt Fölhasználó!

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és
gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés
elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a köte-
lezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos
nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elren-
delik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bír-
ságot szabnak ki. 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy belterületen a jegyző,
külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőr-
zésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a nö-
vény – és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljá-
rást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották
a parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése kimondja:
„A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és
ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.”

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közér-
dekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem
szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekö-
vetkezése, e körben elégséges a védekezési kö-
telezettség elmulasztásának megállapítása. 

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kö-
telezettségének a fölhasználó nem tesz eleget,
vagyis az ingatlan legalább virágbimbós feno ló giai ál-
lapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell
elrendelni. 

Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést
kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a
parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el,
ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómia-
ilag indokolt tőszám 50%-át és a parlagfűvel való felületi borítottság
a 30%-ot meghaladja. 

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint
az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának
és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.)
Korm. rendelet értelmében a közérdekű védekezést belterületen a

jegyző, külterületen a terület fekvése szerint illetékes növény- és
talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormány-
hivatal (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el. 

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott
vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-men-
tesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségének.
A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az
ügyfélnek kell megfizetnie. 

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédel-
mi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését
követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az el-
járásra jogosult hatóságnak.

A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület
nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is

egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
A parlagfűvel fertőzött lehet mezőgazdasági kul -

túrnövénnyel borított terület, nem mezőgazdasági
terület (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy
nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hét-
végi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vona-
las létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.
A védekezés kötelezettségét nem teljesítő tulajdo-

nos/földhasználó a – bírságon túl – vele szemben el-
rendelt közérdekű védekezéssel – elrendeléssel és végrehaj-

tással – kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésé-
re is kötelezett. A költség köztartozásnak mi-
nősül. A közérdekű védekezés elrendelése

után minden esetben növényvédelmi bírság
kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc fel-
ügyeletével összefüggő bírságok kiszámí-

tásának módjáról és mértékéről szóló
194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet alap-
ján.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampol-
gár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös
felelősségvállalással érthetünk el, kérem, tegyenek eleget e fenti
jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelem-
mel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy valaki lekaszálta a
szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban
a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.

Katona Éva jegyző

F E L H Í V Á S parlagfű elleni védekezésre

Tisztelt Ügyfeleink!

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetve a 4/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a Szi-
getcsépi Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkarendjében a

2021. július 26. és 2021. augusztus 6.
(10 munkanap) közötti időszakra

IGAZGATÁSI SZÜNETET
rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal zárva tart!

Kizárólag halálesettel kapcsolatosan biztosítunk anyakönyvi ügyeletet előzetes telefonos egyeztetés alapján, a 09:00 és
12:00 óra között hívható 06-30/337-1175 telefonszámon.

Katona Éva jegyző
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ORSZÁGOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM 
2021. JÚNIUS 24-TŐL

A csapadékmentes időjárás és az év első hőhulláma kiszárította az erdők avar
rétegét és jelentősen nőtt a koronatüzek kialakulásának kockázata is, országszerte
fokozott tűzveszély alakult ki az erdőkben. A mai naptól életbe lépett az országos
tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhív-
ja a lakosság figyelmét, hogy legyenek fokozottan körültekintőek, Magyaror szá -
gon ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza. 

A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlano-
kon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében,
a kijelölt, kiépített tűzrakóhelyeken is. 

Kérjük, sehol ne dobjanak el cigaretta csikket, használják a hamutartót. Az
eloltottnak vélt cigaretta csikkek apró égő zsarátnokai sok erdő pusztulásáért fe-
lelősek.

A Nébih felhívja a lakosság figyelmét, hogy a tűzgyújtási tilalom alá eső terü-
leteken kiemelten fontos a korlátozó előírások betartása. 

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofa
vedelem.hu honlapon elhelyezett térkép segítségével tájékozódhatnak az érdeklő-
dők. A térkép minden nap 0 óra 1 perckor automatikusan frissül, így minden eset-
ben az adott napon érvényes tűzgyújtási tilalmakat mutatja. A „napi összefogla-
lók” mellett egy interaktív tűzgyújtási tilalom térkép is az érdeklődők rendelkezé-
sére áll, amelynek segítségével pontosan be tudják azonosítani a lakóhelyük kör-
nyékén található erdőterületeket.

Több ezer tonna erdei biomassza gyulladhat meg, környezetünk zöld területei
válhatnak fekete, kormos fatörzsekké és fehér hamuvá.

Csupán egy másodpercnyi odafigyeléssel, több hetes tűzoltást és évtizedes
helyreállítást előzhetünk meg.

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG ÉRD 

KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

TÁJÉKOZTATÁS
A szénmonoxid (Co) éghető anyagok (pl. Fa, gáz, stb.) Tökéletlen égése során

keletkezhet. Színtelen, szagtalan, mérgező, belégzése során a belélegzett mennyi-
ségtől függően különböző tünetek jelentkezhetnek: enyhe fejfájás, émelygés, hány-
inger; lüktető fejfájás, álmosság, elmezavar, erős szívverés; eszméletvesztés,
görcs, légszomj, halál.

Ha a tüzelő-fűtőberendezésünk a helyiségből nem jut levegőhöz és az ablak sincs
nyitva, ill. nincs rajta szellőző nyílás, akkor a kémény lesz a légutánpótlás egyetlen
forrása és az égéstermék a lakásba visszaáramlik. Így rendszeresen szellőztetni kell
a lakást, illetve szellőztetőnyílásokat kell kiépíteni szükség esetén, az oxigén be-
áramlás biztosításra!

Amennyiben a lakásban átalakítás történt (homlokzati szigetelés, légtércsökken-
téssel járó helyiség leválasztás, nyílászáró csere, elszívó berendezés üzembe helye-
zése) szakemberrel vizsgáltassuk meg a biztonságos szintű légcsere meglétét.

A szénmonoxid érzékelő elhelyezésének nagy jelentősége van. Az érzékelőt a
padlótól, ajtótól, ablaktól, Co-forrástól legalább 1,5 méterre kell szerelni.

Összefoglalva, az élet és vagyonbiztonságunk megőrzésének érdekében rend-
szeresen ellenőriztetni kell szakemberrel a lakásban lévő tüzelő- és fűtőberendezé-
seket, kéményeket, égéstermék elvezetőket!

A kémény potenciális veszélyforrás. A rendszeres ellenőrzéssel megelőzhetők a
lehetséges veszélyhelyzetek. Az élet- és preventív tűzvédelem érdekében a lakos-
ság legfontosabb tennivalója, hogy tegye lehetővé az ingatlanba való bejutást, a
kémény ellenőrzését a kéményseprők számára.

FELHÍVÁS
rágcsálók irtására

Tisztelt Lakosság!

Az enyhülő időjárás kedvez a rágcsá-
lók (patkány, házi egér) szaporodásához.
Mindkét rágcsáló szorosan kötődik az
emberi civilizációhoz, élőhelyük a lakó-
környezetben van. Betegségeket terjesz-
tenek, valamint jelentős gazdasági káro-
kat okoznak. Leginkább érintett területek
a gondozatlan, szemetes udvarok, vala-
mint a mezőgazdasági termények tárolá-
sára szolgáló épületek. Ott, ahol állattartás
folyik és termények vannak az udvaron,
melléképületekben, szinte biztos, hogy
megjelennek az egerek és a patkányok. A
magántelken és közterületen való előfor-
dulásuk szorosan összefügg. 

A rágcsálóirtást, mint tevékenységet
jogszabály írja elő. Sajnos e kártevők tel-
jes kiirtása szinte lehetetlen, de mindent
meg kell tenni azért, hogy számuk
csökkenjen, életterük visszaszoruljon!

A települési környezet, továbbá az
ingatlantulajdon tisztántartása, az in-
gatlanon lévő rágcsálók irtása – az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény (továbbiakban Eütv.) 73. § (1) be-
kezdése alapján – az ingatlan tulajdono-
sának a feladata. 

A fentiek figyelembevételével tehát a
magánterületeken a patkányirtás a tulaj-
donos kötelessége, melyhez a mezőgaz-
dasági boltokban szerezhető be az irtó-
szer. Vigyázni kell arra, hogy a csalétek
kihelyezés úgy történjen meg, hogy ah-
hoz más állat, esetleg gyermek ne férhes-
sen hozzá! A csalétket folyamatosan el-
lenőrizni és pótolni kell.

A jogszabály be nem tartása – véde-
kezés/irtás elmulasztása – esetén az ille-
tékes járási kormányhivatal kötelezhe-
ti a tulajdonost a megfelelő rágcsálóir-
tás elvégzésére.

Kérek ezért minden ingatlantulajdo-
nost, hogy a rágcsálók elszaporodásának
megelőzése érdekében szüntessék meg
azokat a helyeket, melyek fészkelő hely-
ként szolgálhatnak számukra. Csak így,
lakossági összefogással tudunk hatékony
eredményt elérni!

Katona Éva
jegyző
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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

Hosszú szünet után ismét együtt volt a foltvarrós csapat. Tábort
szerveztünk magunknak, hogy kicsit ismét együtt lehessünk. Július
1-3 között az iskola éttermében varrogattunk. A cél az volt, hogy
eggyütt lehessünk, érezzük jól magunkat, a félbe maradt munkáinkat
próbáljuk befejezni. 

Igazán jó hangulatban folyt a munka. Készültek: levendulával töl-
tött szívek, virágfűzérek, táskák, neszeszerek, konyhai kötények. 

Ezúton is köszönjük az Önkormányzatnak a lehetőséget. 
Igazán jól éreztük magunkat!

A csapat nevében
Nagyné Kati, Vorelné Osuzd Mari
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Június végétől október végéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) több mint másfél millió magánszemélynek, egyéni vállal-
kozónak küld értesítést az adószámla egyenlegéről. A külde-
mény elején mindenki megtalálja a számára legfontosabb infor-
mációt: kell-e fizetnie, illetve igényelhet-e vissza. 

Adószámlája egyenlegéről értesítést csak az kap, akinek legalább
egy adónemen ötezer forintnál több tartozása, vagy ezer forintnál
több túlfizetése van. Erről az ügyfélkapuval rendelkezőknek a tárhe-
lyükre tájékoztató levelet küld a NAV, akinek nincs ügyfélkapuja,
azoknak postán adószámla-kivonat érkezik. A kivonat mellett
késedelmipótlék-értesítőt is kapnak azok, akik fizetési kötelezettsé-
güket tavaly nem, vagy csak késedelmesen teljesítették, és emiatt öt-
ezer forintot elérő pótlékuk keletkezett. 

Az adószámla aktuális állapota a NAV elektronikus ügyintézési
felületén is bármikor megtekinthető, az eBEV portálon a Szolgálta-
tások > Adószámla és pótlékadatok > Adószámla funkciónál. Az
adószámla adatok értelmezésében és az egyes teendőkben a NAV
honlapján elérhető ADÓSZÁMLA információs oldalon további se-

gítség található. Az elektronikus lekérdezés menetét az oldalon meg-
található lekérdezési segédlet mutatja be. 

A tavalyi évre felszámított pótlék a Szolgáltatások > Adószámla
és pótlékadatok > Pótlék-levezetés funkcióval kérdezhető le. Erre a
magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak 2021. július 28-tól lesz
lehetőségük. 

A tartozást a magánszemélyek, egyéni vállalkozók átutalással,
bankkártyával (pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek csak
korlátozottan), csekken, vagy adott esetben a túlfizetés átvezetésével
is megfizethetik. A befizetési módokban a NAV honlapján, a Szol-
gáltatások > Számlaszámok útvonalon elérhető, „Ki hogyan fizethet
a NAV-nak?” című tájékoztatás, és a 35. számú, Bankkártyás adófi-
zetés című információs füzet segít részletesebben.

A túlfizetés kiutalása, vagy tartozásra átvezetése kizárólag a NAV
honlapjáról letölthető, 2117-es „Átvezetés és kiutalási kérelem az
adószámlán mutatkozó túlfizetéshez” elnevezésű nyomtatványon
kezdeményezhető. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Több mint másfél millióan kapnak értesítést a NAV-tól

Tájékoztató a háziorvosi rendelés rendjéről
Tisztelt Betegeink!

Az új koronavírus járvány óta a háziorvosi ellátás rendje az egész országban megváltozott a rendkívüli helyzet következtében. A
járványügyi adatok javulása ellenére a betegeket a háziorvos továbbra is előjegyzés alapján fogadja (sürgős ellátás szükségessé-
ge esetén soron kívül is!

1.  A váróhelyiségekben biztosítani kell, hogy a páciensek között legalább 1 méter távolság megtartható legyen, ezért a rendelő
várótermében maximum 2 páciens tartózkodhat. Az alkohol tartalmú kézfertőtlenítő szer rendelkezésre áll, kérjük a páciensek
érkezéskor és távozáskor használják ! 

2.  A váróhelyiségben és az orvosi rendelőben a betegnek és kísérőjének orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező!

3.  Indokolt, hogy a többi beteg védelmében, a légúti panaszokkal rendelkező és/vagy lázas beteg személyes megjelenés helyett
először telefonon vegye fel a kapcsolatot a háziorvossal. A telefonos konzultáció során az orvos döntése, hogy felmerül-e
COVID-19 fertőzés gyanúja, a továbbiakat is ő határozza meg.

4.  Rendelőnkben a betegfogadás rendelési időben – a sürgősségi esetek kivételével – előjegyzési rend szerint történik, annak ér-
dekében, hogy a tervezett betegellátás keretén belül, a praxis szűrési, gondozási tevékenysége és a jogszabályok által előírt
infekciókontroll is megvalósuljon. Az időpontkérést telefonon (06 24 418 537, 06 30 9621 335), emailen
(rendelocsep@gmail.com), vagy rendelési időben személyesen is biztosítjuk.

5.  Táppénzes papírt, nem sürgős beutalót előzetes, szintén időpontos egyeztetés alapján adunk ki. 

6.  Rendszeresen szedett gyógyszerek a felírását időben, lehetőség szerint havonta egyszer kérjenek! Állandó gyógyszerek felírá-
si igényét a postaládába bedobott üzenettel, emailen (receptcsep@gmail.com), az asszisztenseknek átadott listával tudják je-
lezni felénk. A kért gyógyszerek listája mellett minden esetben adja meg a nevét, TAJ számát és a telefonszámát, amin elérhe-
tő! A kéréseket a következő munkanapra teljesítjük, akkor lehet a patikában kiváltani a „felhőből” a gyógyszereket!

7.  Időpont nélkül is biztosítjuk az orvos-beteg találkozást, amennyiben annak elmaradása a beteg állapotának romlásához vezet-
het. Felhívjuk a figyelmet, hogy soron kívüli érkezés, és soronkívüli ellátási igény esetén, a sürgős szükség megítélése szak-
ápolói, illetve orvosszakmai feladat! Amennyiben az ellátás nem sürgető, igyekszünk mielőbbi időpontot biztosítani, azonban
előfordulhat, hogy ez aznap már nem biztosítható, a többi beteg ellátási érdekeit és a háziorvosi ellátás leírt rendjét figyelembe
véve. 

8. A sürgősségi betegellátást délután 16 órától reggel 7 óráig a háziorvosi ügyelet, akut életveszély vagy súlyos sérülés esetén
az Országos Mentőszolgálat (112) biztosítja továbbra is. 
Váratlan rosszullét, riasztó tünetek esetén ne várjon, hanem hívja a 112-t!
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Beszámoló a katolikus egyház életéről 
A „COVID19” szigorítások enyhítése óta

eltelt rövid időszak mozgalmas volt a katoli-
kus egyház életében.

Június 13. vasárnap, a fatimai szentmisét
követően „Jézus csodálatos személyisége –
lelki nap Szigetcsépen” című rendezvényre
került sor, melyen Sipos Gyula a Szeretet
Földje Szolgálat képviseletében tartott elő-
adást. Ezt szentségimádás követte, majd a je-
lenlevőkért közbenjáró ima hangzott el. A
program a templomkertben agapéval zárult.

Több év után, június 20-án újra elsőáldo-
zás volt a templomunkban. Szép szertartás
keretében Szijjártó Levente, Szőgyi Natasa,
Tóth Jázmin és Varga Nóra járultak először a
szentségekhez. 

A következő vasárnap, június 27-én,
László napon plébánosunk, Papp László
ezüstmiséjét tartotta esti szentmise keretében.
Hihetetlen, hogy a 25 éves papi szolgálatából 16 éve köztünk van. Az
atya tiszteletére megtelt a templomunk, ünnepélyes megemlékezés
keretében köszöntöttük. A német nemzetiségi kórus Dósa Attila kó-
rusvezető, harmonikás kíséretével tette ünnepélyessé az alkalmat. Az
egyházközség tagjai és képviselő-testülete nevében Sümegi István
méltatta az atya érdemeit, majd Tóth né Kriszt Judit polgármester asz-
szony az önkormányzat részéről köszöntötte. A ministránsok szava-
latokkal készültek. László atya megilletődve köszönte meg a szere-

tetteljes szavakat, a melegszívű megemlékezést. Zárásként ezüstmi-
sés áldását adta a jelenlevőkre.

Estébe nyúló „csapatépítő” agapéval záruló megemlékezésnek
méltó helyet adott a megújult plébánia közösségi terme.

Ezúton is köszönjük a Piróth család és Fürjészné Füstös Judit ön-
zetlen munkáját, továbbá a szervezésben, lebonyolításban résztve-
vők, valamint minden adakozó segítségét, hogy méltóképpen ünne-
pelhettünk. 

Sümegi család

Fotók:  Czuczor Krisztina
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Föld napja 04. 22. A Föld napja alkalmából különféle esemé-
nyeket rendeznek világszerte. Bármilyen rohanás is van körülöt-
tünk, nincs év, hogy ezen a napon megfeledkeznénk környezetünk
védelméről, hogy ne tudnánk pár percet szakítani a gyerekekkel ar-
ra, hogy elgondolkodjunk, mit is jelent számunkra a Föld, mit tet-
tünk és még mit tehetünk minden évben azért, hogy élhető környe-
zetben létezhessünk. Kezdeményezéseinken a játékosság, a mesébe
ágyazott történetek jelen vannak. A szelektív hulladék gyűjtés
megszervezésével ilyen módon hívtuk fel óvodásaink figyelmét ar-
ra, hogy milyen fontos megóvnunk mindannyiunk otthonát, a Föl-
det. A szülők most is nagy segítségünkre voltak a muskátlik beszer-
zésében, hogy a gyerekekkel szebbé varázsolhassuk óvodánkat a
nyári hónapokra.

Májusfa állítása 04.30. A természet újjászületésének szimbólu-
ma a májusfa. Az ifjúság tavaszi szokásainak Európa-szerte ismert,
szerelmi, természeti jelképe, kelléke. Különféle szabadtéri rendez-
vények idején sokat játszunk a szabadban, a friss levegőn. Közben
tapasztalati élményekkel gazdagodnak gyermekeink. Örömöt jelent
számukra egy új hagyomány megismerése, mikor szalagokkal dí-
szítjük a fákat, és ünnepelve körbe táncoljuk az óvoda udvarát. 

Anyák napja, május első vasár-
napja. Legmeghatóbb ünnepünk
egyike. Apró kezecskék készítik ti-
tokban az óvó nénikkel, dadus nénik-
kel az ajándékokat, apró kis ajkak is-
mételgetik az anyák napi verseket.
Végül otthon egy bensőséges pilla-
natban csak egymással ünnepel édes-
anya és gyermeke.

Madarak, fák napja 05.10. Be-
szélgetéseink, kezdeményezéseink
Földünk legkülönfélébb élőlényei-
nek sokféleségéről, növényekről, ál-
latokról és azok védelméről szólnak. A gyerekek ismeretei tovább
bővülnek környezetünk megismerése és megóvása témákban. Ne-
künk felnőtteknek nagy felelősségünk van abban, hogy a minden-
napokban is példát mutassunk a kicsiknek abban, miért fontos vi-
gyáznunk a természetre. Sétákkal, beszélgetésekkel, filmbemuta-
tókkal tesszük még érzékenyebbé erre óvodásainkat. 

Gyermeknapi projekt hét 05.17-től. A gyerekek ünnepére
egy egész hetet szántunk. Minden nap más nevelési területet tűz-
tünk ki célul, melyek a következők: mozgás, barkácsolás-ábrázo-
lás-kézimunka, ének- zenei nevelés, néptánc, környezetünk megis-
merése és mese-vers. Az év folyamán egy héten belül is ez a felosz-
tás érvényesül. A projekt hét kiemelt hetet jelent. Most minden nap-
ra meglepetésekkel készültünk. Hétfőn kincskereső vetélkedőt tar-
tottunk. A nyerőbb csoport találhatta meg leghamarabb a homoko-
zókban elrejtett ajándékokat, a bu bo rékfújókat. Ezután egész dél-
előttös örömjáték következett… Kedden homokvárépítő versenyt
rendeztünk, zászlókat, díszeket barkácsoltunk a várak tetejére.
Szerdán az önfeledt játék kedvéért reptetős játékokat barkácsoltunk
(madarak, repülők, papírsárkányok). A szél most jó szolgálatot tett.
Erre a hétre tervezett vizes játékokat inkább igazán nyárias időszak-
ra tartogatjuk. Szerdán nemzetek (magyar, német, szerb) táncházát
tartottuk. Csütörtök a mesék, versek kaptak főszerepet dramatizá-
lás, bábozás formájában. Ki-ki a saját ízlése szerint válogathatott az

gyermekirodalmi művek és kedvelt előadói módszerek között. Pén-
teken focimérkőzéseket tartottunk. Mindhárom csoport bizonyítot-
ta ügyességét a maga „korcsoportjában”. A versenyek jutalmaként a
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat minden gyermeknek egy-egy
tábla Milka csokit ajándékozott.

Mikola Péter koncert. A művész ingyenes koncertet adott a
gyerekeknek.

Ballagás 06.04. Ebben az évben június 3-án búcsúztak a közép-
sősök és a kicsik a nagyoktól. Közös versekkel, dalokkal, ballagási
ajándékokkal és egy kis kivendégeléssel köszöntünk el tőlük. Más-
nap a nagy csoportosok ballagtatása az óvodai hagyományokat kö-
vetve, ünnepélyesen, de zártkörűen a szülők, nagyszülők, hozzátar-
tozók, meghívottak és pedagógusok körében zajlott, melynek vé-
gén a Szülői Munka Közösség vezetői köszönetük jeleként virággal
kedveskedtek.

Monarchia együttes 06.08. Első alkalommal fogadhattuk intéz-
ményünkben a komolyzenei koncertjükről híres Monarchia együt-
test. A különleges stílusú zenék hallgatása közben több magyar nép-
mesét is feldolgoztak a gyerekek aktív közreműködésével (hangsze-

rek megismerése, kipróbálása, dra-
matizálás). A színvonalas koncertet
a gyerekek ingyen hallgathatták.

Gézengúz 06.10. Mindig nagy
sikert arat a zenepedagógus duó
koncertje. Megtalálható ebben min-
den olyan élmény és terület, amely a
gyerekekhez, nevelési területeink-
hez és programunkhoz is jól illesz-
kedik mesével, verssel, dramatizá-
lással, dallal, élő zenével.

„Duna-party” 06.16. A nagy-
és középső csoportosok a Ballagás utáni napokat sétával zárták,
melyet a gyerekek már nagyon vártak. A kicsiknek most még hosz-
szú lett volna velünk tartani. Az óvó nénik más játéktevékenysége-
ket találtak ki számukra az oviban. Mi addig látogatást tettünk a
szépen és kulturáltan felújított strandon. Nemcsak környezeti szép-
ségekben gyönyörködhettünk, de már érkezésünkkor is barátságos
és nagyvonalú fogadtatásban volt részünk. A büfé házigazdája
Märtz Csabi jégkrémmel kínált meg bennünket. Később árnyékos
helyen csónakokat barkácsoltunk a gyerekekkel, majd vízre bocsá-
tottuk a kis járműveket. Ügyeltünk arra, hogy ne károsítsuk a kör-
nyezetet, madzagra kötve is nagyon élvezetes volt a játék. Sároz-
hattunk, mezítláb fogócskázhattunk a homokban, mászókázhat-
tunk, hintázhattunk, műanyag motorokat próbáltunk ki. Délutáni
záró meglepetésként a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat mindhá-
rom csoportnak édességgel kedveskedett a közelgő Iván nap (júl.6.)
alkalmából. Már csak a jövő héten tudjuk elfogyasztani a finom
jégkrémeket, amelyeket Dobrotkáné Rick Pannika ajánlott fel az
óvodának.

Mindenkinek szeretnénk megköszönni Intézményünk és a gye-
rekek nevében a sok-sok önkéntes segítséget, együttműködést és az
örömteli napokat!

További kellemes napsugaras, élmény dús, pihentető nyarat kí-
vánunk jó egészségben mindenkinek!

Márfiné Werling Angéla óv.ped.

Tavaszi –nyári óvodai programok
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Itt az aratás ideje. Zeng-bong a falu és a széles határ. A falu szé-
lén hét parasztház tarkállik.

Erzsike fehér falú házacskában lakik a kis tó mellett. Három öreg
fűzfa álldogál ott meg a Buksi kutya házikója. Buksi nincs láncra
kötve. Okos kis kutya ő, nem bántja a gyerekeket, még a postás bá-
csit is békén hagyja. Erzsike szívesen játszadozik Buksival. 

Közeledik az ebédidő. Erzsike a ház előtti zöld padon üldögél.
Tejesüvegből itatja a babáját.

– Igyál szépen, ettől nagy leszel és erős! – beszél hozzá.
Ekkor édesanyja jön felé sietősen, és ezt mondja.
– Figyelj csak! A tarka tehénnek kisborja születik. A nagy istálló-

ba megyek segíteni. „Kisborjú” –gondolja Erzsike. És megkérdi: 
– Veled mehetek?
– Nem, kislányom – feleli az édesanyja –, vigyázz addig a kiska-

csákra. Itt kering a kánya a fűzfűk felett. A kánya ragadozó madár.
A kiskacsákat akarja elvinni. Jól vigyázz!

– Vigyázok–  ígéri Erzsike, és édesanyja már fut is az istállóba. 
Erzsike egyedül marad Buksival. A szomszédék –Ferije iskolá-

ban van, a parasztasszonyok meg a férfiak a mezőn dolgoznak. Jani
is ott van, Erzsike bátyja; kint zakatol a földeken a cséplőgépe.
Erzsike ott áll a tavacskánál, egy kis vesszővel a kezében és kiska-
csáit szólítgatja:

– Ide, ide, kiskacsáim! Tas-tas…
Közben-közben a kányát is lesi a fűzfák felett. Buksi is a kányát

figyeli. És a kiskacsákat is nézi; feszülten vigyáz. A kislány pedig
botocskáját suhintgatva kiált:

– Ide, ide kiskacsáim!
Így telik el egy fél óra, és mivel a kánya nyugton marad, Erzsike

unatkozni kezd. A kerítésen át kissé álmosan kandikál az országút-
ra. És ekkor zakatolva közeledik egy óriási, barátságos szörnyeteg.
a cséplőgép.

Hatalmas, sárga színű masina, kerekeken jár. Segít a parasztok-
nak; száz ember munkáját is elvégzi. Igazi varázsgép. Learatja a ga-

bonát és kicsépeli, a magot zsákba gyűjti, a szalmát pedig kévébe
köti. A molnárnak éppen csak meg kell őrölnie a magokat, és az
emberek már süthetik is az illatos kenyeret.

Mindezt Erzsike is jól tudja, két kezével integet bátyjának, Jani-
nak, aki vigyázva vezeti gépét, nehogy elgázolja a libákat. Erzsike
integet és nevetgél.

De hirtelen hangos csaholást, izgatott hápogást hall. Erzsike
megfordul és rémülten látja: a kiskacsák ügyetlenül totyognak sza-
naszéjjel Buksi ott álla a kis tónál és ugat, ugat. A kánya pedig siet-
ve menekül a fűzfák felett. Kacsát akart rabolni a gonosz madár, de
Buksi elkergette.

Erzsike a tóhoz szalad. Ijedten és izgatottan tereli össze kiskacsá-
it. A kánya már eltűnt. Buksi büszkén áll a házikója előtt. Erzsike az
ujjain számolgatja a kiskacsákat. Igen, hat kiskacsa. Egy hiányzik!
Erzsike nagyon sajnálja a hiányzó kiskacsát, mérges a kányára és
figyelmetlenségéért haragszik magára. Szemében két kövér könny-
csepp. Lassan Buksihoz bandukol és szomorúan mondja:

–  Okos Buksi!
De az okos és barátságos Buksi csak morog.
– Mi van veled, Buksi? Haragszol? – kérdi Erzsike. Egyszer csak

bátortalan hápogást hall Buksi felől.
– Buksi! – kiáltja megrettenve Erzsike. – Megetted a kiskacsát?
Buksi megsértődik. Óvatosan félreáll. És Erzsike? A kutyaól

szalmájában megpillantja a csipogó, pelyhes kiskacsát, a hetediket.
Buksi vigyázott rá. Erzsike egy kicsit szégyelli magát a kutya előtt.

– Ót, te jó Buksi! – mondja. aztán óvatosan leviszi a hetedik kis-
kacsát a tóhoz. A tóban ott úszkál a többi hat kicsi kacsa és vidáman
le-lebukik a víz alá. Erzsike újra boldogan őrzi a kacsagyerekeket.

Nemsokára megérkezik anya a többi asszonnyal és férfival a
nagy istállóból. Jön Jani is – meg Feri az iskolatáskával. 

– Nicsak, a kis kacsapásztor! – kiáltja Jani, és anya megkérdi:
– Vigyáztál rájuk?
Erzsike nagyon halkan felel:
– Nem én, hanem a Buksi.
Mindenki nevet és anya mosolyogva mondja:
– Erzsike, a Tarkának szép kisborja született. Tarka kisborjú, vé-

kony, hosszú lábacskákkal. Holnap megnézheted.
(Forrás: Játsszunk együtt!)

GYEREKSAROKRodrian: Erzsike kiskacsái
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A Szigetcsépi Szabadidő és Kul-
turális Egyesület immáron 6 éve
folytatja tevékenységét Szigetcsé-
pen. Az egyesület elnöke Czompa
Tibor, aki 15 évet aktív versenyző-
ként töltött. A kajak-kenu bázis,
ami a Szigetcsépi strandon helyez-
kedik el, folyamatos fejlesztéseken
megy keresztül, mind infrastruktú-
rában, mind eszközparkban. A Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövetség mun-
kánk elismeréséül 1,5 millió forint
értékű, 7 db új versenykajakot biz-
tosított a gyermekek számára. Az
edzések számát növeltük heti 3 al-

kalomról heti 5 alkalomra. Az idei év fejlesztéseinek köszönhetően,
valamint a Szövetség által nyújtott támogatásokból, fel tudjuk venni a

versenyt az ország sportolóival és a nyári versenyszezonban már iga-
zolt versenyzőinket indítjuk a magyar országos bajnokságon. A bázi-
son fedett teraszunkon funkcionális edzőterem létesült, ami a gyerme-
kek fizikai erőlétét és állóképességét magasabb szintre emeli. Szak-
mai személyzetünk bővült Skobrák Anna személyében, aki az idő-
sebb korosztály versenyfelkészülését vezeti. Az utánpótlás korú gyer-
mekek edzései Czompa Tibor kezei alatt folynak tovább. Az Egyesü-
let nem csak a támogatásokból fejlesztette hajóparkját, hanem önerő-
ből 16 db használt hajót vásárolt és újított fel. Nem csak a verseny-
sportot tartjuk előnyben, hanem a szabadidős sporttevékenységet
folytatóknak is biztosítunk edzésre lehetőséget. A nyár folyamán
ottalvós táborozást is kínálunk a gyermekeknek Békésszent and -
ráson (2021.07.5.-2021.07.11-ig), 8-18 éves korig várjuk a kajakoz-
ni és kenuzni vágyókat. Napközis tábort pedig a Szigetcsépi Strand
területén (2021. 08.23.-2021. 08.28-ig) tartunk. A táborra és az
edzésekre a +36 30 592 8951-es telefonszámon (Czompa Tibor)
várjuk a jelentkezéseket!

Szigetcsépi Szabadidő és Kulturális Egyesület

Tőlünk megszokott módon igyekszünk a
sport témakörben mindig valami új „színt”
hozni, mivel fontos része a mindennapi éle-
tünknek. Szigetcsép kis település, sok lehe-
tőség nincs, de mégis van.  

Szeretnénk most egy olyan sportolót be-
mutatni az olvasóinknak, akit a településen
nagyon sokan ismernek. 

Kelemen József, sokaknak Józsi bácsi, 28
éve él Szigetcsépen. Egy időben sokan jár-
tunk hozzá bevásárolni, amikor a pincéjében
kis boltot üzemeltet az Akácfa utcában. De
legtöbben az asztalitenisz kapcsán ismerik.
Józsi bácsi nemcsak aktív sportoló a mai na-
pig, hanem rengeteg tanítványa van úgy a
községből, mint Budapestről és nemcsak űzi
a sportot, hanem immár 24. alkalommal
szervezi meg a Sziget kupa elnevezésű asz-
talitenisz versenyt itt, Szigetcsépen. Nappa-
lijába belépve rengeteg érem, kupa, zászló,
életműdíj fogad bennünket. Élvezet körbe-
nézni a sok relikvia között, egy sportág irán-
ti szeretet és alázat díjai.

Míg Detti fotókat készít, én szeretném
jobban megismerni Józsi bácsit, aki hozzá-

teszem nem bácsi, sokkal fittebb, mint né-
mely 30-as, 40-es férfi.

Hogy mikor kezdett pingpongozni, a vá-
laszt napra pontosan kaptam!

„1959. szeptember 4-én a KÜLKER csa-
patában kezdtem, meghatározó kezdet volt,
és rá egy évre már a válogatott keretben is
benne voltam. Zuglóban laktunk és egy nyá-
ri sporttáborban vettem részt, ahol sokféle
sportágat ki lehetett próbálni, mégis szá-
momra a színpadon álló pingpongasztal volt
a legérdekesebb.

Szeptemberben iskolakezdéskor el is men-
tem egy egyesületet keresni…,  a Vörös Me-
teorhoz mentem, de azt mondták nem va-
gyok tehetséges. Nagy elégtétel volt szá-
momra, hogy nem sokkal később megver-
tem az összes neves asztalitenisz játékosu-
kat.

A Ganz Mávag NBI-es játékosa voltam,
megszámlálhatatlan sok versenyen vettem
részt, a rangosabbak: 11 világverseny (Bré -
ma, Rotterdam, Porec, Pozsony, Finnor szág,
Spanyolország…), több Európa-bajnokság
és számos verseny még. 350 feletti érmem
van, jó néhány kupa, rengeteg oklevél.”

Józsi bácsi a 75-79 éves korosztályában a
Magyar ranglista IV. helyezettje, és Ő Bu -
da pest I. osztályában a legidősebb játékos,

aki versenyez a mai napig, mellette sok-sok
tanítvánnyal. A gyerekek örömmel mennek
Hozzá és töltik meg zsibongással a ház pin-
céjében az „oktató” termet.

2020-ban országos I. és II. hely Kecs ke-
méten, 2021-ben Gödöllőn I. helyezett a
senior kategóriában. Országos BV. Intézet
összes versenyén győztesként jön el.

2009-ben a MAOSZ kitüntette 50 éves
munkájáért, ezért 2017-ben életmű díjat is
kapott. Számos élményt és sztorit mesélt,
nagyon jó volt hallgatni. A kezdetektől nap-
lót vezet a versenyeiről, NAGY nevek sze-
repelnek kézzel írt füzetében.

Beszélgetésünket azzal zárta, hogy annak
idején mikor az edzője eltanácsolta, hogy
nem tehetséges ehhez a sporthoz, ma azt
mondja, igaza volt. Viszont fejben mindig jó
volt és a szorgalom meg a kitartás tette sike-
ressé a versenypályáját.

Természetesen nem jöttünk el az interjú-
ról úgy, hogy ne ütögettünk volna egy párat
Józsi bácsinál!

További jó egészséget kívánunk munká-
jához!

Zeleiné Virág Melinda és 
Buzássy-Rókás Bernadette

Sport szépsége és színessége...
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A n y a k ö n y v iA n y a k ö n y v i
hh í r e kí r e k
Születések

Kirchner Bianka Bella 2021. márc. 30.
Schäffer Henrietta 2021. május 21.
Osztoics Miléna 2021. június 1.

Házasságkötések

Piróth Ádám és Viszlai Réka
2021. április 10.

Märcz Csaba és Biró Róza
2021. április 24.

Dumits Richárd és Őze 
2021. május 14.

Piróth Ákos és Muzsnyai Magdolna
2021. május 22.

Velez András és Lovász Katalin
2021. május 29.

Dimeg Ádám és Zelei Anett 
2021. június 17.

Patarcsits Sándor és Burai Ágnes 
2021. június 25.

Halálesetek:

Hargitai György (76)
Misurák Mártonné 
szül.: Dupcsik Irén  (77)
Dr. Bóka Lajosné 
szül.: Eisenbacher Erzsébet  (82)
Kovács József (68)
Kálmán Imréné 
szül.: Farkas Anna (75)
Vass István (85)
Veres Gusztávné
szül.: Piller Terézia (70)
Bányai Lajos (64)
Blaskó Istvánné
szül.: Kovács Mária (86)
Bányai Lajosné
szül.: Boér Mária Zsuzsanna (67)
Pálné Kocsis Mária (69)
Dr. Dobos Ibolya (59)
Gábor Ferencné 
szül.: Ábrahám Mária (62)
Turay Dóra (69)
Tóth Gáspárné szül.: 
Eisenbacher Katalin (70)

Előző lapszámunkban kértük a lakosság, az
egykori óvodások segítségét, hogy közös össze-
fogással sírkő készülhessen községünk néhai
óvónőjének, Záhonyi Hu  góné, Dusi néninek, a
római katolikus temetőben. A sírkő április köze-
pén elkészült, megtekinthető, biztosan sokan lát-
ták is már.

Szeretnénk megköszönni a segítséget és a tá-
mogatást, hogy a projekt megvalósulhatott, az
adományokból a sírkőn túl a sírhelyet is megvál-
tottuk 25 évre.
Támagatóink voltak: Osztoics György  né, Niko -
lics Sán dor né, Kirchner József, Schleer Mihály,
Pál Edit, Märtz János, Süki Józsefné, Dragoj lo -
vits Tamás, Dragojlovits Márkó, Gábor Ágnes,
Gábor Erzsébet, Vorelné Osuzd Mária, Lipsz Imre, Császár István, Szabó Erzsébet,
Bonhardt Gyula, Holocsi Katalin, Kozá ro vics Sándorné, Schiszlerné Kozárovics
Erzsébet, Varga Mártonné, Bobonkov Anasztázia, Sámson Edit, Dra gojlovics
Athanász, Pál (Marschall) Zsuzsa, Ju hászné Pál Judit, Arnold Mária, Kleineizel János,
Szeltner Józsefné és Jánoska Konrád. Buzássy-Rókás Bernadette

Köszönet 

Helyszín: Szigetcsép, strand

Időpont: 2021. szeptember 4.

A részletes program 
tervezés alatt!
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BALLAGÁS
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