
Kozá rovics Sándort köszöntöttük 90. születésnapja al-
kalmából, aki 2021. október 03-án töltötte be ezt a szép
kort, és családja körében ünnepelt e jeles napon. Láto-
gatásunkkor Sanyi bácsi elmondta, hogy észre sem vet-
te, úgy elszaladt ez a 90 év. Azt mondta, hogy a hosszú
élet titka az, hogy a betegségekkel nem kell foglalkozni,
mozogni kell, nem szabad megállni, és hogy ő még min-
den nap legalább másfél órát a kertben tölt. Büszkén
meséltek Ági nénivel családjukról, gyerekeikről, Erzsi -
ké ről és Misiről, valamint három lány unokájukról és öt
dédunokájukról. Nagyon kellemesen elbeszélgettünk
múltról, jelenről. 

Tóthné Kriszt Judit polgármester

SZI GET CSÉ PI HÍ REK

Köszöntés

Sanyi bácsi! Jó egészséget és további boldog éveket kívánunk családja körében!                      
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Az elmúlt másfél évben sajnos nem iga-
zán volt lehetőségünk, alkalmunk össze-
gyűlni. Az Őszi Piknik egy új, Szigetcsépen
hagyománnyal nem rendelkező rendezvény
volt, tulajdonképpen egy Falunap. 

Ennek a rendezvénynek csak egy célja
volt, hogy az itt élők együtt jól érezzék ma-
gukat, legyen lehetőségük arra, hogy a rég
nem látott ismerősökkel egy kicsit beszélges-
senek, esetleg újakat ismerjenek meg, együtt
szórakozzanak azokkal, akikkel eddig csak
az utcán, vagy a boltban találkoztak. 

Bízom Önökben, hiszen a boldogulásunk
kulcsa a saját kezünkben van, gondolataink-
ban és tetteinkben gyökerezik. Mindenkinek
hozzá kell tennie valamit képességei és tudá-
sa szerint az egyéni és a közös boldogulá-
sunkhoz. Hiszen, hiába szeretne az Önkor-
mányzat egy rendezvényt tartani, ha nincse-
nek a lelkes önkéntesek, civil szervezetek és
nemzetiségi önkormányzatok, akik nagy
szerepet vállaltak, és az ügy mellé állnak.

Nagyszerű érzés volt tapasztalni, hogy
igenis van összefogás. 

Itt szeretném megragadni az alkalmat,

hogy köszönetemet fejezzem ki mindazok-
nak, akik kijöttek és a kézműves termékeiket
bemutatták-árulták, ezzel is emelték a ren-
dezvény színvonalát. 

Valamint nagy-nagy köszönet mindazok-
nak, akik a rendezvény előkészületeiben, le -
bonyolításában szerepet vállaltak: Angyal
Zoltánnak, Csenki Istvánnak, Dósa Csabá -
nénak, Ferencz Krisz tinának, Ferenczi Kata -
linnak, Fujdelné Farkas Máriának, Fritzné
Király Tímeának, Fritz Sebestyénnek, Ke-
resztényi Reginának, Kriszt Henriknek, Kap -
ku Györgynek, Märcz Csabának, Nagy Ma -
riannak, Németh Károlynak (Capribelt Kft.),
Telekné Schneider Erzsébetnek, Tóth Gáb or -
nak, Vidiczki Miklósnénak valamint mind -
azoknak, akik a nemzetiségi ön kormány zatok
vagy a civil szervezetek nevében vettek részt
a rendezvényen, főztek vagy árultak.

Köszönet: Szerb Nemzetiségi Önkor-
mány  zat tagjainak és segítőiknek, Német
Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak és se-

gítőiknek, Szivárvány Szigetcsép Nyugdíjas
Klub tagjainak, Szigetcsép Sport SC Focis-
ták – Öregfiúk csapatának, Szigetcsépi Ka-
jak – Kenu Egyesület tagjainak, Szigetcsépi
Polgárőr Egyesület tagjainak, Csüngő Hasú
Csépiek Petanqe csapatának, Képviselő-tes-
tületi Tagoknak.

Valamint külön értékelendő példa, hogy a
helyi vendéglátósok (a Bringa Bár, a Nyárfa
Söröző, a Móló Bisztró valamint a Strand Bü-
fé) is készültek és képviseltették magukat a
rendezvényen. A délután folyamán finomab b-
nál-finomabb ételeket kóstolhattunk, helyi
specialitásokat. Köszönet a szakácsoknak!

A színvonalas műsorral az Überraschung
Tánccsoport, a Tschip Énekkar, a Tököli
Művészeti Iskola növendékei, a Sankt Mar-
tin Német Nemzetiségi Táncsoport, Hajdú
Balázs humorista, és a Branka Trió örven-
deztetett meg bennünket. Az est folyamán a
jó hangulatról Kolo Zenekar és a jelenlévő
vendégek gondoskodtak. 

Remélem sikerül ebből hagyományt te-
remtenünk!

Tóthné Kriszt Judit polgármester

Tisztelet a Hősőknek!

Őszi Piknik



Élménytábor Zánkán az Erzsébet-táborban
A tavalyi Coviddal terhelt tanév kevés lehetőségeket kí-

nált a gyerekeknek, pedagógusoknak, hogy közös progra-
mokat csináljanak, jó közösséget építsenek. Ezért is örültünk
kollégáimmal, amikor az Erzsébet-tábor kiírását megláttuk,
amire sikeresen pályáztunk. A pályázat anyagilag is kedvező
volt, hisz egy jelképes 1000 Ft és az útiköltség volt az össz-
költsége.

Iskolánk felsősei vettek részt a zánkai táborozáson, szep -
tember 13-15. között a 6. és a 7. évfolyam, szeptember 20-
22. között az 5. és a 8. osztály.

Színes, élménydús programok közül választhattunk. Vol-
tunk a Balatonon katamarán hajókiránduláson, digitális
kincskeresésen, haditechnikai parkban,  íjászkodtunk, vicces
fizikai kísérleteket nézhettünk, színházi előadáson, koncer-
ten és diszkóban is szórakozhattak gyerekeink.

Az első turnus időjárása arra is adott lehetőséget, hogy
a Bala tonban fürödjenek a diákok. A zánkai tábor szé-
pen felújított, igényes volt. 10 ágyas, jól felszerelt szo-
bákban voltunk elszállásolva, az étterem modern, az éte-
lek pedig bőségesek és finomak voltak. Minden szerve-
zetten, flottul zajlott. Mindenki nagyon kedves és segítő-
kész volt.☺

Hazafelé még lelkesen megmásztuk a tihanyi Őrto-
rony kilátót, ahonnan gyönyörű panoráma tárult elénk a
Tihanyi-félszigetre. A másik csoportunk pedig Balaton -
füred nevezetességeivel ismerkedett meg.

Feltöltődve, élményekkel tele érkeztünk vissza. A vi-
dám hangulat, a sok emlék kissé elfeledtette velünk az
előző év nehézségeit, így újult erővel indíthatjuk az idei
tanévet.

dr. Szova Ágnes,  6. o. osztályfőnöke
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Német nyelvi tábor 
az iskolában

2021. július 5-9. között került megrendezésre a német
nyelvi tábor. A táborban 21 diák vett részt, akiket két
csoportra osztottunk. Az alsósokkal Dobrocsiné Lol bert
Nikolett német nemzetiségi tanítónő, a nagyobbakkal
dr. Szova Ágnes német nyelvtanár foglalkozott. A nyi-
tónapon a Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormány-
zat jóvoltából a diákok egy „Viel Spaß” feliratú pólót
kaptak, melynek nagyon örültek. Délelőttönként 3 nyel-
vi foglalkozást tartottunk. Az óráink célja a szókincsbő-
vítés és a kommunikációs képesség fejlesztése volt. Vi-
dám, játékos módon, változatos módszerekkel tartottuk
ezeket a délelőtti foglalkozásokat. Délutánonként 2 al-
kalommal kreatív műhelyt tartottunk Brusztné Firnigl
Judit kolléganő vezetésével. A sváb hagyományok
meg ismertetésére is nagy hangsúlyt fektettünk. Egy al-
kalommal a helyi sváb tájházba látogattunk el. Itt a falu, az itt élő
svábok, szerbek történetéről hallgattunk előadást, majd egy játékos
foglalkozás keretében tesztelték a gyerekek a tudásukat. Csütörtök
délután sváb dalokat tanultunk, harmonikával kísért minket Dósa
Attila. Ő mesélt a sváb zenéről, a jellegzetes hangszerekről. A
gyermekek ki is próbálhatták a harmonikát. A táborzáró napja
2021. 07. 09-én volt Ócsán, egy buszos kirándulás keretében. Itt a
helyi faluházat néztük meg, és egy gyertyakészítő foglalkozásunk
is volt. A tervezett túrát az időjárás meghiúsította, ezért a tájházban

vetítéssel egybekötött, információban gazdag előadást tartottak ne-
künk a madarakról. A tájházi élmények után a szomszédos templo-
mot kerestük fel. Mind a gyerekek, mind a kollégák nagyon jól
érezték magukat. 

dr. Szova Ágnes 
Összességében sikeres, tartalmas hetet zártunk, köszönet érte a

résztvevő kollégáknak. Köszönet a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak a gyermekeknek nyújtott támogatásért.

Süki Judit intézményvezető



„A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja
megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy
fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell bele-
vésni a képzeteket.” 

Maria Montessori soraival köszöntöm iskolánk valamennyi tanu-
lóját, szüleiket, nagyszüleiket és kedves vendégeinket, kollégáimat.
Bár még érezzük a nyár forróságát, ma mégis kezdetét veszi a 2021-
2022-es tanév. 

Magunk mögött hagyjuk a pihenést, a nyaralást, a vízpart melletti
kikapcsolódást, a napozást, a finom fagylaltokat, a kalandokkal teli
táborokat, kirándulásokat. Ma ismét zajos lesz iskolánk valamennyi
osztályterme és mindenki elfoglalhatja a kedvenc padját, melyben re-
mélhetően 181 napot fog eltölteni. 173 tanulóval kezdjük az évet. 

Külön köszöntöm iskolánk legkisebb diákjait, akik most lépték át
először iskolánk kapuját, és tele izgalommal és büszkeséggel ülnek
most előttem. Ez az ünnepség kiemelten is a tiétek, s az elkövetkezen-
dő napokban, hetekben fokozottan figyelünk majd rátok, segítünk
benneteket, hogy bátrak és magabiztosak legyetek. Kérem a felsőbb
évfolyamosokat, hogy vigyázzatok rájuk.

Kedves kis Elsősök! Életen át tartó tanulásra buzdítalak bennete-
ket! Biztos vagyok benne, hogy tanító nénitek segítségével könnye-
dén tanuljátok meg a betűket, játékosan fedezitek fel a számokat és
megannyi örömteli percet fogtok átélni itt a Szigetcsépi iskolában. A
két kezeteket egyszerre ketten fogják majd. Egyik oldalon a tanító né-
ni, másik oldalon a szüleitek. Kívánok nektek az egész tanévhez sok
kitartást, szorgalmat, türelmet, egészséget, és megannyi örömteli pil-
lanatot!

Az előttünk álló 181 nap munkaterve elkészült és bizton állítha-
tom, hogy a nevelőtestület által összeállított éves program tele lesz ér-
tékteremtő környezetvédelmi, egészségmegőrző, kulturális és
sportrendezvényekkel. Mindezek mellett a legfontosabb számunkra,
hogy diákjaink nap mint nap, szeretettel jöjjenek iskolánkba, és a ta-
nulásra motiváltak legyenek. Ehhez nagy szükségünk van a szülőkre.

Kedves Szülők! Olyan iskolát szeretnénk, ahol a belső légkör, a
tartalmas együttes munka következtében jól érzi magát a tanuló és ta-
nára egyaránt. A tanuló mellett ott áll a szülő is, mint az oktatás har-
madik fontos szereplője. Ezért meggyőződésem, hogy akkor leszünk
jó iskola, ha szoros kapcsolatot ápolunk a szülőkkel, nyíltan, őszintén
beszélhetünk a gyermekeik problémáiról, hiányosságairól, lehetősé-
geiről. Együtt kell dolgoznunk a közös cél érdekében. Kérem Önöket
kedves szülők, kísérjék figyelemmel gyermekeik tanulmányait, s ha
kétség merül fel Önökben, kérdezzenek bátran. Kollégáim nyitottak
az eszmecserére, hisz közös célunk az ide járó gyermekek személyi-
ségének kiteljesedése. 

Mit nyújthat Önöknek és gyermekeiknek a szigetcsépi iskola?
Gyermekközpontú, jó színvonalú oktatást, ezen belül kiemelten a né-
met nyelv oktatását, zene- és képzőművészeti képzést. Nyugodt lég-
kört, megfelelő felszereltséget. 

A délutáni foglalkozások idén is bőséges kínálattal állnak a gye-
rekek rendelkezésére. A művészeti iskola keretein belül: furulya,
zongora, gitár, ütőshangszereken tanulhatnak meg játszani gyerme-
keik, a képzőművészeti szakon: tűzzománc, festészet és grafika alap-
jait ismerhetik meg, sajátíthatják el, és fejleszthetik tökélyre tanuló-
ink. Színjátszó szakkör, énekkar, sportköri foglalkozások várják ta-
nulóinkat.

A nyár sok munkával telt az iskolában. A fenntartó támogatása
mellett helyi vállalkozó munkája is segítette a munkálatok megvaló-
sulását. A tantermek a vállalkozó és a technikai személyzet munkájá-
nak köszönhetően tisztán és megújulva várják a tanulókat. Nem tu-
dok eléggé hálás lenni az ehhez nyújtott segítségért. Köszönöm to-
vábbá pedagógus kollégáim  évindító munkáját.

„Az elégedett és boldog élet kulcsa a tanulás és az öröm össze-
kapcsolása. Az öröm nélküli tanulás kimerít, a tanulás nélküli öröm
pedig rendkívül unalmas.” mondta egy helyen Richard Pech. Úgy
gondolom nálunk ilyen örömteli tanulásban lesz része a diákoknak.

Minden kedves diákunknak, azok családtagjainak, és kedves kol-
légáimnak  az előttünk álló munkához sok erőt, egészséget, türelmet,
és kitartást kívánok! Ezennel a 2021/22-es tanévet megnyitom!

Süki Judit
intézményvezető
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Tanévnyitó ünnepi beszéd

KÖSZÖNET • KÖSZÖNET
A Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
vezetősége, valamint a Szülői Munkaközös-
ség nevében szeretnénk megköszönni a
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület mun-
káját. Fazekas Ferenc úr, szabadide-
jét feláldozva, minden reggel segíti a
gyermekek biztonságos iskolába érkezé-
sét, melyet hálásan köszönünk!

Süki Judit intézményvezető
Buzássy-Rókás Bernadette  SZMK tag

1. osztályosok
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Szeretettel várok minden kedves régi és új olvasót a helyi
könyvtárban!

Brusztné Firnigl Judit vagyok, a könyvtár vezetője. Ezt a meg-
tisztelő tevékenységet kolléganőmtől, Baracskai Erikától vettem
át, aki az idei évtől nyugdíjba vonult. Ezúton is kívánunk neki tar-
talmas és boldog nyugdíjas éveket!

A szentendrei Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár támogatja
munkánkat, rendszeresen ellátja a kistelepüléseket – így bennün-
ket is – új könyvekkel, rendezvényeket biztosít, finanszíroz és
szakmai, gyakorlati segítséget is nyújt, amit hálásan köszönök.

Szeptemberben a könyvtár szervezésében meglátogatott ben-
nünket az Ákom-Bákom Bábcsoport Az aranyszóló pintyőke cí-
mű előadásával. Az általános iskola első három évfolyama nagy
vá rakozással vett részt ezen a programon. Sajnos sok beteg gyere-
künk lett erre a napra, de akik itt voltak, rettentően élvezték, őszin-
te csodálattal figyelték az előadást. Gyermekközpontú, tartalmas,
igényes, látványos produkciót láthattunk. A bábművészek kedve-
sek és nyitottak voltak arra, hogy az előadás után a gyerekek kö-
zelről ismegismerked hes senek a bábokkal, mozgatásukkal. Ez
még egy külön élményt jelentett számunkra. 

Köszönjük a lehető-
séget! 

A közvetlenebb kap-
csolattartás érdekében
létrehoztam egy Face -
book oldalt Szigetcsépi
Könyvtár néven, ahol
az elsődleges cél az ol-
vasás népszerűsítése,
emellett aktuális hírek,
könyvajánlók, progra-

mok, rendezvények kerülnek rendszeresen feltöltésre. 
Községi és iskolai könyvtárként is üzemelünk, így nagy szere-

tettel várom az olvasókat! A tagdíj a felnőtt lakosság számára is in-
gyenes!

„Az olvasás segít élni, életben maradni, növeli az empátiát, 
a másik ember és a világ megértését.”  (Vekerdy Tamás)

Remélem, hogy sikerül népszerűsítenem az olvasást és átadni a
könyvek szeretét!

Brusztné Firnigl Judit könyvtárvezető

Négy csoporttal indult a 
2021/2022-es óvodai nevelési év 

A köznevelésről szóló jogsza-
bályok alapján került meghatározás-
ra az idei nevelési évben új óvodai
csoport indítása. A fenntartó átszer-
vezésekkel kapcsolatos terveit, dön-
téseit még a nyári hónapok ideje
alatt egyeztette az óvoda vezetőjé-
vel, megbízottjával és a szülői mun-
kaközösség tagjainak bevonásával.
Megbeszéléseik során ismertetésre
került, hogy a jelenlegi magas és
egyre növekvő gyermeklétszámok
szükségessé teszik egy újabb óvodai
csoport indítását. A sokak által di-
csért óvodai környezetben két kis-
csoport, egy középső csoport és egy

nagycsoport kialakításának terve körvonalazódott. A személyi felté-
tel maximális kitöltésével az alkalmazotti kör 3 szakképzett óvoda-
pedagógussal és 1 pedagógiai munkát segítő dajkával bővült. A tár-
gyi feltételek biztosítását a játékeszközökkel felszerelt csoportszoba,
a konyhai és gondozási felszerelések biztosítása jelentette. Hosszas
hivatalos ügyintézéssel, adminisztrációs és szervezési feladatok
megvalósításával, folyamatos gyermeklétszám növekedése mellett
2021. 09. 01-én a Záhonyi Hugóné Óvoda 4 óvodai csoporttal sikere-
sen indulhatott el.

Márfiné Werling Angéla

Könyvtári hírek

Miénk itt a (kultúr)tér!Miénk itt a (kultúr)tér!
Van egy közös terünk, egy termünk…Van egy közös terünk, egy termünk…
ahol színes programokkal, szakkörökkel, új klubok indításával,
együtt ünnepléssel, vagy csak jó élménnyekkel szeretnék hozzájá-
rulni a szabadidejük, szabadidőtök hasznos eltöltéséhez; az önkor-
mányzat és az Önök segítségével, a Ti segítségetekkel.

A mi kis „kultúrházunk” gazdája leszek ősztől, mint középfokú
végzettségű közművelődési szakember. Ötleteket és támogatást
szívesen fogadok.

A kisgyermekes anyukáknak és a kicsiknek szeretnék hamarosan
Baba-Mama Klubot indítani heti egy délelőtti alkalommal, két se-
gítő Anyukával karöltve.

A közeledő programokat az önkormányzat Facebook oldalán ta-
lálják, találjátok meg.

Személyesen vagy a kultur@szigetcsep.hu e-mail címen kereshet-
nek, kereshettek fel.
Az együttműködésben bízva, szeretettel várom Önöket, várlak
Benneteket!

…legyenek közös terveink!…legyenek közös terveink!
Nagy Mariann
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2021. június 28-i ülésén a Képviselő-testület 

– jóváhagyta a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszély-
helyzet idején, a Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgár-
mester által 2021. június 14. napjáig hozott döntéseket;

– elfogadta a DAKÖV Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló beszá-
molót és az abban foglalt 2021. évi fejlesztési tervet Szigetcsép
vonatkozásában;

– elfogadta az Inter-Ambulance Zrt. 2020. évi szakmai beszámolóját; 

– döntött a 2021. évben megrendezésre kerülő „Sziget Kupa” Or-
szágos Nyílt Veterán Asztalitenisz Ranglista-verseny rendezési
költségeihez történő hozzájárulásról; 

– hozzájárult a Capriovus Kft. vízvezetési szolgalmi jog alapításá-
hoz a tulajdonában lévő önkormányzati tulajdonú utakon is átha-
ladó vízvezeték tekintetében; 

– szándékát fejezte ki, hogy telekkiegészítésként történő haszno-
sításra értékesíteni kívánja a Zrínyi és Malom utcai lakóházzal
beépített ingatlanok tulajdonosai számára az útkapcsolattal
nem rendelkező, illetve mélyfekvésű vízgyűjtő területen elhe-
lyezkedő, nem beépíthető, korlátozott hasznosítási és értékesí-
tési lehetőségekkel bíró hat önkormányzati beépítetlen terüle-
tet, bruttó 1000 Ft/nm értékesítési áron; 

– megalkotta 5/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendeletét az Önkor-
mányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 8.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról.

2021. július 19-i rendkívüli ülésén a Képviselő-testület

– az „Orvosi rendelő kivitelezése Szigetcsépen” tárgyú közbeszer-
zési eljárást lezárta, amelynek keretében eredményesnek nyilvá-
nította az eljárást, kihirdette az eljárás nyertesét, vállalta a nyertes
ajánlati ár és az anyagi fedezet közti különbözet biztosítását;

– pályázat benyújtása mellett döntött a települési önkormányzatok

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatására a maximálisan igényelhető 152 erdei m3 kemény-
lombos tűzifára, vállalta az önerő biztosítását;

– hozzájárult a Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a
19/2021. (IV. 15.) számú Polgármesteri határozat alapján megál-
lapított támogatás eszközbeszerzésre történő felhasználásához;

– döntött a Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület – eszközbeszer-
zésre fordítható – támogatásának összegéről.

2021. szeptember 13-i ülésén a Képviselő-testület

– meghozta az előzetes döntéseket Szigetcsép hatályos település-
rendezési eszközeinek módosítása tárgyában a H6 jelű HÉV vo-
nal korszerűsítése érdekében;

– elfogadta a Szigetszentmiklós Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját;

– jóváhagyta a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal és a Szigetcsép
Községi Önkormányzat Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályza-
tát; 

– jóváhagyta a Záhonyi Hugóné Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatát; 

– jóváhagyta a Szigetcsépi Polgárőr Egyesülettel kötendő Együtt-
működési Megállapodást; 

– megalkotta 6/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendeletét az Önkor-
mányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 8.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról; 

– megalkotta 7/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendeletét változtatá-
si tilalom elrendeléséről. 

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

Tóthné Kriszt Judit polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Képviselő-testületi határozatokról, rendeletekről

Változtatási tilalom elrendelése a Kölcsey utcára
Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. szeptem-
ber 13-án megtartott ülésén megalkotta a változtatási tilalom elrendelé-
séről szóló 7/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendeletét, amely 2021.
szeptember 15. napjától hatályos.

A változtatási tilalom Szigetcsép FL3 jelű – Falusias lakóterület – építési
övezetére vonatkozik, amely a Kölcsey utcai telkeket foglalja magába.

A jogszabály adta lehetőség alapján megalkotott helyi rendelet Szi-
getcsép település helyi építési szabályzata felülvizsgálatának idő-
szakára, de legfeljebb a rendelet hatályba lépésének napjától számí-
tott három évre szól.

A változtatási tilalom alá eső területen – jogszabályban meghatározott ki-
vétellel – telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt ala-
kítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más építésügyi hatósági en-
gedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad!

A tilalom elrendelése annak érdekében történt, hogy a szabályozás
módosításáig a Kölcsey utcában – közművesítés hiányában – ne va-
lósuljanak meg olyan építkezések, telekalakítások, melyek a távlati
tervek figyelembevételével, átgondoltan, egységes elvek alapján ké-
szülő új szabályozással ellentétesek lehetnek.
A rendelet megtekinthető a település honlapján (www.szigetcsep.hu).

Katona Éva jegyző

Tájékoztatás gyermekétkezés
számlázása során felmerült

problémákkal kapcsolatosan!

Tisztelt Szülők!
Amennyiben gyermekük igénybe veszi az intézményi gyer-

mekétkezést az alábbiakra legyenek tekintettel:
– A számla kiegyenlítése során, – amennyiben az átutalással

történik – mindig a számlán feltüntetett pontos összeget
utalják el, ne kerekítsenek, és ne utaljanak se kevesebbet se
többet.

– A számla mindig az aktuális hónapban kerül kibocsátásra,
melynek összegét a számlán feltüntetett időpontig szükséges
befizetni. Amennyiben nem kerül befizetésre az étkezési díj, a
következő hónaptól nem igényelheti iskoláskorú gyermeké-
nek az étkezést. Az esetleges hiányzások miatti stornó tételek
a következő havi számlában kerülnek rendezésre.

– A hónap elején jelezhetik, ha gyermekük igénybe szeretné
venni az étkezést, illetve le szeretnék mondani azt. Hónap
közben (betegséget kivéve) lemondani, módosítani nem lehet-
séges!

Kérjük a fentiek betartását, mellyel jelentősen csökkenthetik a
gyermekétkezés során felmerülő adminisztrációs terheket.

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
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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

Piróth Misa 2021. június 27.
Csajkás Amira 2021. július 05.
Baráth Ádám 2021. július 09.
Rafiev-Arifov Ábel 2021. augusztus 02.
Szabó Flóra 2021. augusztus 05.
Bányász Bendegúz 2021. augusztus 07.
Bruszt Hanna 2021. augusztus 07.
Tarsoly Milán 2021. augusztus 11.
Varga Árpád Attila 2021. augusztus 25.
Jakab-Pali Martin 2021. szept. 12.
Märcz Róza 2021. szept. 20.

Házasságkötések

Dumits Richárd és Őze Melinda
2021. május 14.

Dobos Ferenc és Johonyák Gabriella
2021. július 03.

Kállai Róbert Attila és Boér Beáta Kinga 
2021. július 10.

Erdődi István Géza és Máté Éva Zsuzsanna
2021. július 17.

Ombodi András és Pál Adrienn Dalma
2021. július 24.

Gál Zsolt és Nagy-Löki Evelin
2021. július 24.

Pilinger Norbert és Király Gabriella
2021. augusztus 13.

Szendrei Sándor és Dobi Andrea
2021. augusztus 28.

Tóth Balázs és Dósa Nikolett
2021. augusztus 28.

Kaplonyi Krisztián és Miljajeva Viktorija
Alekszandrovna

2021. szeptember 18.
Fekete Zsolt Mihály és Czingli Rita

2021. szeptember 25.

Busch Mihályné szül.: Fritz Katalin     (87)
Dubán István (89)
Urbán Gáborné szül.: Biró Anna       (84)
Nyilas Károlyné

szül.: Lovász Ilona Borbála  (61)
Gábor Ferencné szül.: Ábrahám Mária (63)
Márta Istvánné szül.: Baán Julianna  (82)
Horváth Lujza Mária (88)
Teichter Alfréd István (72)
Zelei Jánosné szül.: Varga Piroska (71)
Mertz György (69)
Miklós Istvánné
szül.: Szalántai Éva Erzsébet (86)

Montvainé Tordai Beatrix Veronika (79)
Bonhardt László (72)
Dajka Jánosné szül.: Potoczki Terézia (71)

„Hívták, hát elment, nem köszönt senkinek, neki már nem fogja kezét soha senki meg.
Könnyeid törlöd, mikor felnézel az égre, gondolatban lesz veled drága személye.
Fáj belül az érzés, mar s éget, Ő nem fogja feledni a földi létet.
Üres lett minden, nagyon fáj hiánya, Te sem feledd Őt, így nem élt hiába.”

Ezzel az idézettel szeretnék köszönetet mondani Mindazoknak, akik meg-
tisztelték és elkísérték utolsó útjára Zelei Jánosné Piroskát és együttérzésü-
ket fejezték ki.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás 

Részvétnyilvánítás
Megrendülten osztozunk a család gyászá-

ban, s ezúton tolmácsoljuk Polgármester asz-
szony, a Képviselô-testület, a Polgármesteri
Hi  vatal dolgozói ôszinte részvétét szeretett ha-
lottjuk, Bonhardt László elhunyta alkalmából.

Míg egészsége engedte, Laci oszlopos tagja
volt a Szigetcsépi Öregfiúk focicsapatának.
Családfôi kvalitásain túl sok éven át támogatta
községünket, alpolgármesteri és képviselôi
tisztségének eleget téve, amiért sokan tisztel-
tük, szerettük. 

Emlékét megôrizzük! 

FIGYELEM! 
Csalók járnak, akik visszaélnek a DAKÖV Kft. nevével!

Bejelentések alapján felhívjuk a tisztelt Felhasználók figyelmét, hogy a DAKÖV
Kft. szolgáltatási területén ismeretlen személyek a vízmérő leolvasásra és köz-
csatornás ellenőrzésekre történő hivatkozással próbálnak bejutni az ingatla-
nokba, illetve készpénz átadásra rábírni az érintett lakókat.

Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a vízmérő leolvasást és a közcsatornás ellen-
őrzéseket végző kollégáink készpénz átvételére nem jogosultak, illetve ilyen
kéréssel nem is élhetnek az ellenőrzött felhasználó felé! Munkatársaink a DAKÖV
Kft. által kiállított fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, mellyel beazonosítha-
tók, annak eredetisége Társaságunknál visszaellenőrizhető. 

Kérjük, hogy amennyiben a fent leírt szabálytalan módon – Társaságunkra való hi-
vatkozással – keresik meg Önöket, akkor ne engedjék be az illetőket az ingatlanra,
és semmilyen körülmények között se adjanak át készpénzt az illetőknek! 

Ezenkívül kérjük, hogy az esetet jelentsék a rendőrségen, vagy ha bizonytalanok,
akkor érdeklődjenek a Társaságunk 06 21 222 8080 központi elérhetőségén. 

Dabas, 2021. szeptember 28.
Jasper Lóránt

ügyvezető

SZIGETCSÉPEN a SZIP program keretében az
INTERNET HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE 
várhatóan 2021 decemberére valósul meg. 
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Védőnői Hírek
Kedves Gondozottak, Lakosok!
A jelenleg hatályos kormányrendelet szerint járványügyi
készültség idején a területi védőnői ellátásban visszatérhe-
tett a normál működés az alábbi alapelvek betartásával:

A védőnői tanácsadó váróhelyiségében biztosítani kell, hogy a
gondozottak között legalább 1 méter távolság megtartható legyen. Alkohol tartal-
mú kézfertőtlenítő szer- adagoló van kihelyezve a váróhelyiségbe, hogy érkezéskor
és távozáskor a kézfertőtlenítés megtörténhessen. 

A tanácsadáson való részvétel csak előjegyzés alapján történik. A tanácsadásokon
csak tünetmentes, egészséges személy vehet részt.

A maszkhasználat kötelező, mivel a védőnői szolgálat is egészségügyi intéz-
mény!

Védőnői családlátogatás végezhető, de csak akkor, ha a családi környezetben
nem tartózkodik COVlD-19 fertőzés szempontjából gyanús, valószínűsített
vagy megerősített esetdefinícióba sorolható személy. Erről előzetesen szüksé-
ges tájékoztatni. 

Tanácsadás, konzultáció, gondozás történhet személyes jelenlét nélkül is, ha a vé-
dőnő úgy ítéli meg, hogy – a védőnői ellátás az egyeztetett gondozási tervnek meg-
felelően eredményesen így is biztosítható.  

A fenti rendelkezés a járványügyi helyzet változásának függvényében módo-
sulhat.

Idén az előző évekhez képest a születésszám is növekedett. Január óta mostanáig
bezárólag 28 várandóst és 19 újszülöttet vettem gondozásba.

Jelenleg 17 kismama, 29 fő egy év alatti
csecsemő, 53 fő egy és három év közötti
kisded és 67 fő három és hat év közötti kis-
gyermek áll gondozásban a körzetben. 

Üdvözlettel:
Kondréné Kiss Edit védőnő

Tisztelt Betegeink!

Az új koronavírus-járvány óta a háziorvosi ellátás rendje az egész
országban megváltozott, a háziorvos a betegeket továbbra is elő-
jegyzés alapján fogadja (sürgős ellátás szükségessége esetén soron
kívül is)!

1.  Az alkohol tartalmú kézfertőtlenítő szer rendelkezésre áll,
kérjük a páciensek érkezéskor és távozáskor használják !

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

3.  A váróhelyiségben maximum 3 fő tartózkodhat, mert biztosí-
tani kell, hogy a páciensek között legalább 1 méter távolság
megtartható legyen! 1 személy várhat patikára, 2 fő orvosi
vizsgálatra.

4.  A többi beteg védelmében a légúti panaszokkal rendelkező
és/vagy lázas beteg személyes megjelenés helyett először te-
lefonon 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.

5.  Rendelőnkben a betegfogadás rendelési időben – a sürgőssé-
gi esetek kivételével – előjegyzési rend szerint történik,  idő-
pontkérést telefonon  

06 24 418 537,   06 30 9621 335,  
emailen ( rendelocsep@gmail.com ), 

vagy rendelési időben személyesen is biztosítjuk.

6.  Táppénzes papírt, nem sürgős beutalót előzetes, szintén idő-
pontos egyeztetés alapján adunk ki.

7.  Rendszeresen szedett gyógyszereik felírását időben, lehető-
ség szerint havonta egyszer kérjék! Állandó gyógyszerek fel-
írási igényét a postaládába bedobott üzenettel, emailen
receptcsep@gmail.com, az asszisztenseknek átadott listával
tudják jelezni felénk. A kért gyógyszerek listája mellett min-
den esetben adja meg a nevét, TAJ számát és a telefonszámát,
amin elérhető! A kéréseket a következő munkanapra teljesít-
jük, akkor lehet a patikában kiváltani a „felhőből” a gyógy-
szereket!

8.  Időpont nélkül is biztosítjuk az orvos-beteg találkozást,
amennyiben annak elmaradása a beteg állapotának romlásá-
hoz vezethet.  Felhívjuk a figyelmet, hogy soron kívüli érke-
zés, és soron kívüli ellátási igény esetén, a sürgős szükség
megítélése szakápolói, illetve orvosszakmai feladat! Ameny-
nyiben az ellátás nem sürgető, igyekszünk mielőbbi időpon-
tot biztosítani, azonban előfordulhat, hogy ez aznap már nem
biztosítható, a többi beteg ellátási érdekeit és a háziorvosi el-
látás leírt rendjét figyelembe véve.

9.  A sürgősségi betegellátást délután 16 órától reggel 7 óráig a
háziorvosi ügyelet, akut életveszély vagy súlyos sérülés ese-
tén az Országos Mentőszolgálat (104) biztosítja továbbra is.
Váratlan rosszullét, riasztó tünetek esetén ne várjon, hanem
hívja a 104-t!

Tisztelt Szigetcsépi Lakosok!

DR. JUHÁSZ JUDIT fogszakorvos
szeretném megerősíteni NEAK finanszírozott

(TB kártyával igénybe vehető) 
rendelési időnket és elérhetőségünket.

Rendelés helye: Ráckeve, Kossuth Lajos utca 30.
(„Szürke” épület a híd lábánál)

Rendelési idő:

Hétfő: 7.30-13.30

Kedd: 7.30-13.30

Szerda: 7.30-14.30

Csütörtök:12.30-17.30

Péntek: 7.30-13.30

Betegfogadás a rendelési idő vége előtt fél órával
véget ér.

Telefonszám, időpontkéréshez,
rendelési időben:

+36-30-131-6909

TÁJÉKOZTATÓ A HÁZIORVOSI RENDELÉS RENDJÉRŐL
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Idén a COVID-járvány miatt nem tudtuk
húsvétkor megrendezni szokásos „Szigeti
Húsvét Kupa” versenyünket, az ideje átte-
vődött 2021. 07. 10. 11-re.

Az engedély megkapása után minden a
szokásos mederben folyt (12 versenyasztal
és 50 térelválasztó szállítása két helyszínről,
a terem előkészítése – asztalok felállítása
versenyhálóval, sorszámmal, a térelválasz-
tók felhasználása (végül 66 darab lett ele-
gendő), az ablakok kartonpapírral való lefe-
dése a nemkívánatos fényhatás megszünte-
tésére, a terem hangosítása, a bírók asztalal
a szükséges informatikai eszközökkel (szá-
mítógép, nyomtató).

10-én szombaton fél tízkor megnyitották
a versenyt: Dr. Hegedűs László a Magyar
Asztalitenisz Szövetség elnökhelyettese,
Tóthné Kriszt Judit polgármester és Kele-
men József (a verseny kitalálója, főszerve-
zője és versenyzője).

Szombaton a 40-49, 50-59, 60-65, és a
65-69 évesek korosztályai a páros verseny-
számmal kezdtek, majd folytatódott az
egyéni versennyel 12 asztalon.

Vasárnap az összes női korosztály és a
férfi 70-74, a 75-79, és a 80 év felettiek ját-
szottak hasonló rendben mint szombaton,
előbb a csoportmérkőzések, majd a csoport-
ból a két legjobb eredményt elért páros illet-
ve egyéni versenyző a főtáblán kieséses
rendszerben folytatták.

Vasárnap a hölgyeket az eddig megszo-

kott virággal való köszöntés helyett idén egy
tábla csokoládéval köszöntöttük, egy szép
nagy piros alma kíséretével. Mindkét napon
minden versenyző térítésmentesen egy
(vagy több) üveg ásványvizet kapott a
Baustar 98 Kft. jóvoltábol. A verseny ideje
alatt a Bringa Bár büfét üzemeltetett és Pad
Ágoston sportszerkereskedőnél is lehetett
vásárolni a bőséges sportszer kínálatból.

Szigetcsépről versenyzőként vettek részt:
Fibi Péter, Virágh Attila és Kelemen József,
aki egy bronzérmet nyert párosban.

A verseny igen jó hangulatban esemény-
mentesen több mint 100 fő versenyző + 20-
25 kísérővel (a szokásosnál legalább 50 fő-
vel kisebb létszámban) fejeződött be. Kö-
szönöm az Önkormányzatnak, az iskola ve-
zetésének, a sok szponzornak és a sok segítő-

nek, akiket felsorolni is hosszú lenne, hogy
idén is a megváltozott időben nyújtották se-
gítségüket, hogy versenyünk sikeres legyen,
s az innen távozók a jó hírünket vigyék szer-
te az országban. Már több visszajelzés is ér-
kezett (az országos szövetségtől, egyesüle-
tektől és egyénektől is), melyekben köszöne-
tet és gratulációt kapott községünk és a ver-
senyben segítséget nyújtók.

A versenyen készült néhány kép megte-
kinthető az alábbi linken: https://drive.
google.com/drive/folders/1uUvb13Qh8Gls
qQM79a5MCxr4ami3Q4bv?usp=sharing

A beszámolót és a képeket közzétette: 
Kelemen József

Beszámoló a 24. Sziget Kupa asztalitenisz versenyről

Jelentkezzen polgárőrnek!
A Szigetcsépi Polgárőr Egyesület várja azoknak a jelentkezését, akik
kedvet és elhivatottságot éreznek a polgárőri munkához. Először van
lehetőség községünkben egy szervezett és egységes keretek között lét-
rejött civil egyesületben való részvétellel tenni a lakosság érdekében. 
A 2020. szeptember hóban megalakult Szigetcsépi Polgárőr Egyesü-
let jelenlegi taglétszáma 14 fő. Elnöke: Krizsán Zoltán. 

Az egyesület elsősorban olyan önkéntesekkel bővítené állomá-
nyát, akik tenni szeretnének
–  a közösségi bűnmegelőzésért,
–   a biztonságosabb közlekedésért,
–  a gyermekek és fiatalok védelméért,
–  a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek támogatásáért,
–   a környezetvédelemért,
–   a katasztrófa helyzetek elhárításáért,
–  a kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartásáért 
–  és hisznek az önkéntes munka értékteremtő erejében. 

Kérjük, jelentkezzen a megadott telefonszámon és felvesszük Ön-
nel a kapcsolatot!

Szolgálati telefonszámunk: 0670/627-6632, amely szolgálati időben
a nap minden szakában hívható!

Köszönettel: Szigetcsépi Polgárőr Egyesület vezetősége

Nemsokára elkészül a
játszótér!

A játszótér lassan, de biztosan elkészül. Még néhány – a kö-
télpálya kivitelezéséhez szükséges – eszközre várunk. De
amint azok beépítésre kerülnek, a kertépítés és parkosítás is be-
fejeződhet.

Az Őszi Piknik rendezvényen befolyt 197.000 Ft-ot is a ját-
szótérre fordítjuk.

Azonban a támogatásként kapott pályázati forrás kevésnek
bizonyult. Több helyi vállalkozó és magánszemély már jelezte,
hogy szívesen támogatná kisebb-nagyobb összeggel a játszóte-
ret. Vannak olyanok, akik már át is utalták az általuk erre szánt
összeget.

Nekik ezúton is nagyon köszönöm a felajánlásukat!
De még mindig várunk felajánlásokat a játszótérre, hogy az

komfortosabb, jobb legyen. Aki úgy gondolja, hogy szívesen
áldozna erre a célra, az alábbi bankszámla számlára történő
utalással megteheti. 

Szigetcsép Községi Önkormányzat – Támogatások   
11742070-15441740-10110007

A játszótéren elhelyezésre kerül egy tábla, amelyen a támo-
gatók nevét feltüntetjük, így is megköszönve a támogatásukat!

Tóthné Kriszt Judit polgármester

A 75 év felettieknél Kelemen József  bronzérmet
szerzett, mellette Zacher Gizella világbajnok,
Szalai István a magyar ranglista vezetője és 
Dr. Bátorfi István sokszoros magyar bajnok
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Cikkem egy kiállítás apropóján fogalmazódott meg bennem.
A közösségi oldalon egyik ismerősöm megosztott egy ese-
ményt, egy kiállítást. Nem is akármilyen: Veterán motor kiállí-
tás. Már akkor biztos voltam benne, hogy ott a helyem.

Engedjék meg hogy ezt az ismerősömet bemutassam Önök-
nek. Kirchner József, születésétől fogva tősgyökeres sziget-
csépi lakos, sikeres vállalkozó, sokan a Bau-Star 98 Kft. ÚJ-
HÁZ CENTRUM TÜZÉP kapcsán ismerik. Szigetcséphez köti
minden: család, barátok, munka. 

A veterán motor gyűjtemény és ebből adódóan a rendez-
vény, az ő ötlete. 2021. augusztus 14-én az Újház Centrum par-
kolóját birtokba vették a veterán motorok. Minden elfogultság
nélkül állítom, csodálatos, páratlan és egyedi volt!

És hogy hogy született meg ez az egyedi gyűjtemény, Józsi
elmesélte nekem.

– Elhatároztam megcsinálom az ország egyik legnagyobb
magyar gyártású veterán motor gyűjteményét. Tudtam nem
lesz egyszerű, könnyű feladat, de bízva eddigi 60 évem kitartá-
sában meg fogom valósítani.

2020 áprilisában vettem az első veterán motoromat az egykori DDR csodáját egy Simson
Sr-2 -t. Miután megcsapott ez a retro feeling, egyre jobban belemerültem a keresésbe és a vá-
sárlásba. Összehozott az élet nagyon komoly veterános szakemberrel, restaurátorral, gyűjtő-
vel. Volt szerencsém az ország legszebb, legnagyobb gyűjteményeit megcsodálni. Mindig
nagy tisztelettel, figyelemmel kísértem végig a felújítás folyamatát, ahogy egy rozsda boglya
átalakul egy gyönyörű motorrá. Hatalmas tudás, szakértelem, kitartás, típus ismeret kell hoz-
zá, amire én bevallom alkalmatlan vagyok. Minden típusú és nemzetiségű motor mellett a ma-
gyar motorok szerelmese lettem. 1930-as évek elejétől 1972 -ig a hazai motorgyártás végéig,
szinte minden típusa megtalálható gyűjteményemben. Ma már 245 motor boldog, büszke tu-
lajdonosa vagyok.”

– Gondolom, fiatal korod óta motoroztál mindig?
– Nem, soha nem voltam az a motoros típus, az autó 4 keréken sokkal biztonságosabb. A fi-

amnak sem engedtem, hogy motort hozzon haza, pedig szeretett volna. 
De ezek a motorok elvarázsolnak, szeretem őket nézeget-

ni. A motorok rekonstruálása során törekedtem arra, hogy
minden eleme, csavarok, tartozékok eredeti legyen bennük.
Ha pedig mégsem sikerül akkor utángyártottból pótoljuk.
Mindegyik motorom megközelítőleg 95%-ban az eredeti al-
katrészekkel van felújítva, ettől olyan csodálatosan szépek.

– A kiállítás meghozta a várt eredményt számodra?
– Minden várakozásom felülmúlta a I. Kirchner veterán

motorok elnevezésű rendezvény. Úgy gondolom színvona-
lasra sikeredett és nem csalódott az a közel 800 ember, aki
eljött, megtekintette. Az ország sok távoli pontjáról is érkez-
tek motorosok, autósok, akik megtiszteltek jelenlétükkel.
Rengeteg barátom, ismerősöm, üzleti partnerem itt volt, ez
külön öröm. Nekem nagy élmény volt látni a 60-70 éves kor-
osztályt, ahogy hozzáértőén magyarázz a fiatalabb generá-
ciónak „a mi időnkben ez volt a csúcs … Motoros felvonulá-
sunk kb. 30 km-e meg maga volt az élmény. Sok új és veterán
csoda együtt, fantasztikus érzés volt így motorozni. Szeret-
nék ebből hagyományt teremteni és minden évben kissé
megújulva – vannak új ötleteim – megrendezni ezt eseményt.
Jövőre veletek újra ugyanitt!”

– Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket a gondolatokat megosztottad az olvasóinkkal,
köszönjük az élményt. Már most várom, jövőre mivel kápráztatod el a veterán motor szerel-
meseit.

Ha esetleg valaki lemaradt a kiállításról és felkeltettük kíváncsiságát, megsúgom, a
tűzépen, illetve a barkácsáruház bejáratánál talál párat!

Zeleiné Virág Melinda

Egy egyedi, különleges gyűjtemény Programajánló
Sok szeretettel várunk és hívunk minden

kedves érdeklődőt az alábbi
programokra:

22 00 22 11 ..  nnoovveemmbbeerr   22 22 -- éénn  ((hhééttff őőnn))   11 77
óórr aaii   kkeezzddeetttteell ––   EE -- MM aanncciikk  SSzzíínnhháázzii
MMaannuuffaakkttúúrraa  eellőőaaddáássáábbaann::  VVeerrsslláábbaakk
NN eecccchhaarr iissnnyyáábbaann    sszzíínnhháázzii   ddaarr aabb
Ajánljuk ezt az estét minden nőnek, aki szívesen
körüljárná a saját problémáit, kételyeit, kérdé-
seit más aspektusból is, ajánljuk a férfiaknak,
akik szeretnének többet tudni a nőkről, ajánljuk
mindenkinek, aki szereti a verseket, és azoknak,
akik még nem tudják, hogy szeretik őket, és azt
is meg merjük ígérni, hogy ezek után fogják.

Bár még úgy tűnhet, hogy messze van a
karácsony, de hamarabb itt lesz, mint gon-
dolnánk. 

Az Adventi
Vasárnapokat
ebben az évben
szeretnénk
megtartani,
amennyiben a

járványügyi előírások lehetővé teszik.
A programokat a Német Nem zetiségi
Önkormányzat szervezi. 

TTeerrvveezzeetttt   pprrooggrraammookk::
Advent I. Vasárnapja: 2021. november 28.
13 órától a Szivárvány Szigetcsép Nyugdíjas
Klub szervezésében karácsonyi vásár az ön-
kormányzat parkolójában  – melyre árusokat
várunk! 
16 órától a Záhonyi Hugóné Óvoda óvodásai-
nak karácsonyi műsora az önkormányzat
előtt 

Advent II. Vasárnapja: 2021. december 5.
16 órától ünnepi műsor az  önkormányzat
előtt

Advent III. Vasárnapja: 2021. december 12.
16 órától Varga Lajos a Madách Színház 
színművészének fellépése, örökzöld 
magyar és nemzetközi musical 
slágereket ad elő a Művelődési Házban

Advent IV. Vasárnapja: 
2021. december 19. 16 órától
ünnepi műsor 
az önkormányzat előtt

Forralt borral és teával 
várunk mindenkit sok szeretettel! 

VVÁÁRR JJUU KK  
EEGGYYÜÜ TT TT   
AA  KKAARRÁÁCC SSOONN YYTT !!
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A „Szigetcsép büszke Rád!” rovatomban
ma egy énekesnőt szeretnék bemutatni!

Básits Branka, Junior Príma díjas énekes-
nő. Magyar-szerb származású zenész,
édesapja szerb, édesanyja magyar, így en-
nek a két hagyománynak az ölelésében nőtt
fel itt Szigetcsépen. A nemzetiségéből adó-
dó kettősség nem csak a mindennapjait és
életét, hanem egész zenei világát áthatotta.
Branka vibráló, színes személyiség, a szín-
padon hatalmas szenvedéllyel és erővel
énekel, melybe a hallgató beleborzong.
A fiatal énekesnő a Zeneakadémián végzett
népi énekesként, ám zeneiségét nem csak
az autentikus népzene határozza meg, mi-
vel szereti átlépni a műfaji határokat, zenei
szabadságát és határtalanságát a világzené-
ben tudja leginkább kibontakoztatni.
2018-ban alapította meg saját trió formáci-
óját legújabb zenei ötleteinek megvalósítá-
sához. Zenésztársai nem csak kísérik az
énekesnőt, hanem hangszerjátékukkal ők
teremtik meg a Branka Trió sajátos zenei
világát.
Branka másik formációja, a Zűrös Banda.
A World Music Charts Europe (WMCE)
zsűrijében mit egy 25 ország 50 világzenei
rádiós szakembere értékelte az elmúlt hó-
napokban megjelent albumokat, az együt-
tes a 10. helyre került a nemzetközi világ-
zenei toplistán 2021 szeptemberében. 
Branka önálló albuma az „ÉN CSÉPEM,
melyből ízelítőt kaphattunk a szigetcsépi
falunapon, fizikális megjelenésére október
végén számít az énekesnő. Sok év alatt ösz-
szegyűjtött zenei anyag van benne, ami
tük rözi saját személyiségét.

– Hány évesen kezdtél énekelni?

– Előbb énekeltem, mint beszéltem. Az
anyukám nagyon szépen énekelt és az ő pe-
dagógiai tapasztalatának köszönhetem, hogy
felismerte bennem a tehetséget. A szi get -
csépi Alapfokú Művészeti Iskolában zongo-
rázni tanultam Bartha Líviánál, de énekelni
a szigetszentmiklósi Csillag születik popstú-
dióban kezdtem komolyabban, színpadi is-
meretet is itt szereztem. A zenei alapokat,
operaéneklést viszont Dunaharasztiban
Márton Áginál sajátítottam el, itt fogalma-
zódott meg bennem 16 évesen, hogy a Zene-
akadémiára megy ek továbbtanulni.

– Énekesnő szerettél volna mindig lenni?

– Igen, kora gyerekkori vágyam ez volt, de
felmerültek bennem olyan ötletek is, hogy
MacGyver leszek, imádtam ezt a sorozatot.
Ugyanakkor eléggé későn döntöttem, hogy
az éneklés lesz az életutam. Mindig úgy
éreztem itt tudok kiteljesedni, itt vagyok
önmagam ebben tudok a legjobb lenni.
Szeretem a színpad varázsát, az ott kapott
energiákat, ott tudok átadni olyan értéket,
amiket képviselek.

– Mesélj kérlek az Én Csépem albumod-
ról!

– Az „Én Csépem” egy régóta dédelgetett
ötletem, mellyel szerettem volna elsősor-
ban tiszteletemet és elköteleződéseimet ki-
fejezni a szerb közösség és az őseim iránt,
valamit megmutatni ki vagyok én, honnan
jöttem és honnan gyökerezem.
A lemez előzménye messzire nyúlik vissza
az időben. 2008 és 2015 között készítettem
népzenei gyűjtéseket itt, Szigetcsépen a
szerb ajkú lakosok körében, majd ezeket a
zeneakadémiai szakdolgozatomban össze-
geztem (Szigetcsépi szerbek népdalai). Mi-
vel számomra mindig is fontosak voltak a
szerb gyökereim, a gyerekkorom szép em-
lékei, a régmúlt iránti kíváncsiság, már ek-
kor felötlött bennem az a gondolat, hogy
mi lenne, ha ezt a felgyűjtött népdalkincset
a tudományos megközelítés mellett életre
hívnám és bevonnám a művészetembe. Így
született meg ez a lemez, melybe kizárólag
a Szigetcsépen gyűjtött dalokat válogat-
tam. Kísérletező kedvem, nyughatatlan és
folyamatosan új utakat kereső attitűdöm vi-
szont nem tudott volna kiteljesedni úgy, ha
ez egy autentikus lemezként jelenik meg.
Ezért az eddigi zenés tapasztalataimat is
beletettem, ezek alapján készültek a nép-
dalok feldolgozásai. Némely dalokat mesz-
szire reptettem, némelyeket fészkükben
hagytam. Éveken át dédelgettem ezt a szá-
momra kedves hanganyagot. Elő-elő vet-
tem és hallgatgattam. Hagytam, hogy
visszhangozzon és formálódjon bennem.
Pont úgy, ahogy a múltban néhány évszá-
zadon átívelve burjánzott a falu lakosainak
szívén és száján. Ezek a dalok lenyomat-
ként őrzik a múltat és a falu népének lelki
világát, érzéseit, élményeit, és bízom ben-
ne, hogy e lemez által tovább közvetíthetik
azokat az igazságokat, melyeket örökérvé-
nyűvé edzett az idő.
A lemez gondolatiságát tökéletesen kifeje-
zi a borító, amit szeretnék külön kiemelni,

hiszen gyerekkori barátnőm és volt osz-
tálytársam, Frank Józsa képzőművész
munkáját dicséri, aki szintén szigetcsépi,
bár jelenleg Németországban él. 

– Több formációban is szerepelsz, ezt,
hogy értsük?

– Sokféle világzenét, népzenét szeretek,
hallgatok, nem csak egy irányt képviselek.
Így hát egyszerre vagyok a Branka Trió,
Zűrös Banda, valamint a lengyel Radio -
warna zenekarok tagja. De Boban Mar-
kovic együttesét is ide sorolom és a Balogh
Kálmán Gipsy Cimbalom Banddal is szok-
tam együtt dolgozni, turnézni. Szeretem és
élvezem velük a közös munkát, mindegyik
formációban megtalálom önmagam.

–  Céljaid?

– Álmom volt, hogy énekesnő legyek, eb-
ben az álomban szeretném magamat kibon-
takoztatni és nagy célom volt az” Én Csé-
pem” album megvalósítása. De nincs meg-
állás, munka van, csinálom, amit hoz az
élet, szeretnék minél több élményt adni a
hallgatóságomnak, elvarázsolni őket a ze-
nei világomba.
További munkádhoz nagyon sok sikert kí-
vánok! Ismerve Brankát, sok ötletét fogja
még megvalósítani, amit mi hallgatóság
nagyon várunk. Bátran mondhatom, hogy
egy zseniális énekesnő és méltán vagyunk
rá büszkék mi, szigetcsépiek.

Zeleiné Virág Melinda

„Én Csépem!”/ Moj Čip! 
Mi Brankánk!
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Ahogy tavaly, idén is
szép számmal

képviselték községünket
futóink, ahogy a képek 

is mutatják. Külön
gratuláció és hatalmas
elismerés HUFNÁGL

ÁGNESNEK, aki a 
fél ma ra  toni távot

kimagasló eredménnyel,
a női futamot a legjobb

idővel teljesítette. 
Szép volt Ágika, szívből
gratulálunk!     B.R.B.SZIGETCSÉPI HÍREK
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IDŐSEK VILÁGNAPJA
A Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub minden évben –

szerény keretek között – megünnepli az Idősek Világnapját.
Idei évben az a kivételes szerencse ért bennünket, hogy
Tóthné Kriszt Judit polgármester asszony felajánlotta, hogy a
Községi Önkormányzat szervezésében, a Pesti KVARTETT
fellépésével, szereplésével – a „Köszönjük Magyarország”
támogatásával – színesebbé teszik az ünnepséget.

Október 11-én délutánra a művelődési házba a nyugdíjaso-
kat és minden érdeklő-
dőt meghívtunk a ren-
dezvényre. (Sajnos a
településünkről nagyon
kevés érdeklődő volt.)
Szenzációs hangulatú,
közel egy órás műsort
adtak a vendégek.
Operettslágerek, tánc -
dalok, fergeteges kosz-
tümökben előadott éne-
kek és táncok színesí-
tették az előadást.   

A műsort követően a
jelenlévő érdeklődőket

pogácsával és különféle üdítőkkel kínálták a
rendezők.

Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy a
falu szépkorú lakosságára ilyen módon is fi-
gyelnek, a Covid 19 bezártsága után nagyon
jólesett erre a programra elmenni, meghall-
gatni, megnézni. Köszönjük mindenkinek,
aki ebben részt vett.

Selmeczyné Bene Anna 
elnök

MÁRTONI FUTÓNAP – KÉPES ÖSSZEÁLLÍTÁS
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