
Újra eltelt egy év, a január mindig a várakozások, a fogadal-
mak és a tervezések időszaka. Megadatik, hogy büszkén tekint-
sünk vissza az óesztendőre és bizalommal, hittel forduljunk az új
év felé is. 

Átgondolt döntések, határozott válaszok, egymásba vetett bi-
zalom és bátorság. Az, hogy Szigetcsép fejlődik, hogy terveink
sorra valósággá válnak, világosan mutatja, hogy közösségünk fel-
készülten tekint a feladatok elé. Köszönöm mindenkinek az ezért
végzett munkát, kitartást!

Több beruházás is befejeződött az elmúlt év folyamán, ilyen
volt az optikai kábeles internethálózat fejlesztése, illetve kiépítése.
Megvalósult és működik a település tíz pontján a térfigyelő kame-
ra rendszer, amely kiegészült a település két végén rendszámfelis-
merő rendszerrel is. Bízom benne, hogy a köz- és vagyonbizton-
ság ezáltal is tovább javul. A településen megalakult egy új szer-
vezet, a Polgárőrség. Munkájukhoz sok sikert és kitartást kívá-
nok! 

A strand területének infrastrukturális fejlesztése pályázati for-
rásból valósult meg. Elkezdődött az új orvosi rendelő, védőnői
szolgálat és gyógyszertár építése, amely egy igazán nagy beruhá-
zás Szigetcsépnek. Erre az épületegyüttesre már igen nagy szük-

ség volt. Tavasszal átadásra kerül az új játszótér, mely pályázati
forrásból és a lakosság által felajánlott pénzekből valósul meg.
Köszönet a támogatóknak! 

Szintén pályázati pénzből került beszerzésre az új fűnyíró
traktor, ami a napokban érkezett meg. A Magyar Falu Program-
nak köszönhetően, az idei évben a temetőben járda és urnafal is
épülhet. A Szívárvány Szigetcsép Nyugdíjas Klub által beadott
sikeres pályázatból felújításra kerül az „Új Faluház” és a felújítást
követően át tudjuk költöztetni egy tágasabb, szebb épületbe a már
összegyűjtött értékeket, emlékeket. 

Jelenleg is sok pályázaton dolgozunk, melyek döntő többsé-
gének február elején van a beadási határideje. Reméljük, ezek is
sikeresek lesznek. 

Sok programtervünk van az idei évre, melyeket remélhetőleg
nem kell majd elhalasztani. Bízom benne, hogy Önök is megtisz-
telik majd jelenlétükkel ezeket a rendezvényeket és jól fogják ma-
gukat érezni!

Mindenkinek jó egészséget kívánok az előttünk álló esztendő-
ben!

Tóthné Kriszt Judit
polgármester

SZI GET CSÉ PI HÍ REK

DEÁK JÁNOSNÉ Etelka néni 2021. december 12-én ünnepelte a
95. születésnapját. Ezen jeles alkalomból köszöntöttük őt családja
körében. Etelka néni elmesélte élete történetét, amely során sokszor
kellett nélkülöznie, de a pozitív gondolkodása és az élet szeretete
minden nehézségen átsegítette. Etelka néni nagyon jó ke délyű, re-
mek fizikai és szellemi frissességnek ör  vend.

Büszke két gyermekére, unokáira és déd uno káira. A Szőlőtelepen
él, és még mindig tart tyúkokat és kacsákat. Az idős, ám mégis örök fi-
atal hölg y bearanyozta a napunkat. Etelka nénit az isten éltesse még
sokáig, egészségben, békességben családja és szerettei körében!

Tóthné Kriszt Judit polgármester
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„Bizalommal, hittel forduljunk az új év felé is...” 

Szépkorút köszöntöttünk



2 Szigetcsépi  Hírek

XXVIII. évfolyam 1. szám 2022. január

FEJLŐDŐ FALVAK, FEJLŐDŐ TÉRSÉG

Évkezdő beszélgetés Bóna Zoltán országgyűlési
képviselővel – riporter: Szilvay Balázs

– A világjárvány okán 2021. meglehető-
sen nagy kihívások elé állította Magyaror -
szá got. Képviselőként és családapaként
ho gyan látja a tavalyi esztendőt?

– 2021 sem a közigazgatás, sem az
egészségügyi szolgáltatás, sem az oktatás
világában, de még az egyén és a család vo-
natkozásában sem volt könnyű év. Mégis
azt gondolom, hogy mind a társadalom,
mind Magyarország Kormánya jól vizsgá-
zott abban a tekintetben, hogy megpróbált
előre tekinteni, és a kialakult helyzetre
megoldást találni. A különféle kormány-
zati döntések, akár előttünk vannak még,
akár a következő hetekben, hónapokban
realizálódnak, soha nem látott pozitív dön-
tések, amelyek a társadalom minden szeg-
mensét érintik.

– 2021-ben az év kifejezésének a család
szót választotta a közmédia mellett műkö-
dő Montágh Testület. Valóban nagyon sok
szó esett tavaly a hírekben a családról, és
ha az Ön által előrevetített intézkedésekről
beszélünk, akkor jól sejtem, hogy ez idén
sem lesz másként?

– Miután a társadalom egyik legfonto-
sabb alapja a család, Magyarország Kor-
mánya 2010 óta nagy hangsúlyt fektet a
csa ládtámogatásra, amely túlzás nélkül
mondható, hogy világszinten is sikeres. Er-
ről az útról a világjárvány miatt sem aka-
runk letérni. Fenntartottuk, sőt tovább bő-
vítettük a családi otthonteremtési támoga-
tásokat. Minden magyar család, amelyik
18 évesnél fiatalabb gyermeket nevel, sze-
mélyi jövedelemadó-mentességben része-
sül. Visszaadtuk a nyugdíjasoktól elvett 13.
havi nyugdíjat, de azt gondolom, nem távo-
lodunk el a család témakörétől, ha megem-
lítjük, hogy a minimálbér 200 ezer forintra,
a szakmunkás minimálbér pedig 260 ezer
forintra emelkedett, amely megegyezik a

2009-ben regnáló Bajnai-kormány alatti
bruttó átlagfizetéssel. Beszélhetünk még a
tanárok 10 százalékos béremeléséről, a
rendvédelmi dolgozók ugyancsak 10 szá-
zalékos bérfejlesztéséről, illetve a katonák
és rendőrök esetében a 6 havi illetményük-
nek megfelelő ún. fegyverpénz kifizetésé-
ről 2022-ben. Mellettük a kultúrában és
szociális ágazatban dolgozók is 20 száza-
lékos béremelésben részesültek január 1-
jével. Magyarország tehát előre megy,
nem hátra néz, és soha nem megszorítá-
sokban gondolkozik, hanem a gazdaság
nö vekedésében, ami a kormányunk alap-
üzenetét hordozza.

– Az idei év a parlamenti választásokról
is szól, hiszen tavasszal lejár a kormány
mandátuma. Ön szerint mi a tétje most en-
nek a választásnak?

– A tét egyértelműen az, hogy visszafor-
dulunk-e a 2010 előtti gyurcsányi útra, vagy
folytatjuk azt, ami az egyén, a család és a
társadalom megerősödéséről, ezen keresz-
tül pedig Hazánk felemelkedéséről szól.

– Ha már újra a család fogalma került
elő, az országgyűlési választásokkal egy -
idő ben népszavazás is lesz tavasszal…

– Azt gondolom, hogy a magyar jövő a
gyermekeinkben van, ezért az ő védelmük
a legfontosabb. Sajnos az elmúlt időszak-
ban olyan nyugat-európai és világméretű
tendenciát figyelhettünk meg, amely nem
érdekük sem a magyar szülőknek, sem pe-
dig a felnövekvő generációknak. Ezért is
született meg a gyermekvédelmi törvény,
amit egy népszavazás keretében szeret-
nénk még különböző kérdésekkel megerő-
síteni a társadalom egésze részéről.

– Az ország helyzete után ejtsünk né-
hány szót a térségünk helyzetéről. Hogyan
látja az elmúlt éveket, mióta Ön képviseli
az itt élőket?

– Rengeteg pozitívumról, s ezzel együtt
megannyi kihívásról is beszámolhatok. A
lakosságszám folyamatos növekedése na-
gyon sok feladatot adott az infrastruktúra
bővítése terén, aminek, ha kisebb-nagyobb
nehézségek árán is, de úgy gondolom, si-
került megfelelnünk. A már elkészült fej-
lesztések sorában beszélhetünk az M0-ás
bővítéséről és biztonságosabbá tételéről;

ezzel kapcsolatban is köszönetemet feje-
zem ki a lakosságnak a munkálatok során
tanúsított türelméért. Most már 3, illetve 4
sávon használhatjuk az autóutat és a meg-
erősített Duna-hidat, továbbá Szigetszent -
mik lósnál az északi oldalon egy le- és egy
felhajtóval is gazdagodott a térség, a to -
váb biakban pedig az M0 déli oldalán is
megépül a le- és felhajtóág egy kétsávos
turbó körforgalommal együtt. A HÉV-fej-
lesztés eldőlt, már javában zajlik a terve-
zés. Új szerelvényekkel, új pályával és új
állomásokkal fogja szolgálni az utazókö-
zönséget ez a beruházás néhány éven be-
lül, az átépített gyártelepi csomóponttal ki-
egészülve. Ha az oktatásról, a nevelésről
és a szociális ágazatról ejtünk szót, akkor
elmondhatjuk, hogy számos bölcsőde épü lt
vagy újulhatott meg, valamint több egész-
ségügyi intézményt, óvodát és iskolát is
fejlesztettünk.

– Végül lássuk, hogy Szigetcsépen mi-
lyen fejlesztésekről beszélhetünk?

– A Magyar Falu Program óriási lehe-
tőséget jelent a falvak számára, ezért is
volt fontos számomra, hogy a program
indulásakor elérjem, az agglomerációban
található 5000 fő lakosságszám alatti te-
lepülések is tudjanak pályázni és ezáltal
vonzó, XXI. századi körülményeket tud-
janak biztosítani az itt élő polgároknak.
Tavaly ennek segítségével a Szivárvány
Szigetcsép Nyugdíjas Klub a faluház fel-
újítására, az önkormányzat pedig a Külte-
lek utca kialakításához nyert el pályázati
forrást, a közterületek rendbentartásához
új eszközöket tud beszerezni, és temetőjét
is fejlesztheti. Elkészült a polgármesteri
hivatal mellett a játszótér, de a katolikus
plébánia épülete is a Magyar Falu Prog-
ramnak köszönhetően újult meg. A
Belügyminisztérium a „Tisztítsuk meg az
országot” pályázat keretében a kamera-
rendszer bővítésével az illegális szemét-
lerakás megakadályozását segítette, a
Magyar Turisztikai Ügynökség a sza bad -
strand korszerűsítéséhez biztosított támo-
gatást, de a nemzetiségi tanulók táboroz-
tatásához is hozzájárult az állam. Ezek
mind nagyszerű hírek, és ha a választók
bizalmának köszönhetően a kormányzá-
sunk folytatódik, még nagyon sok hason-
lóról számolhatok be idővel.
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Gratulálunk!
Az új évet egy „rendkívüli” testületi ülés-

sel nyitotta meg a szigetcsépi képviselő-tes-
tület január 10-én, ahol a meghívott vendég
Kóta István volt, településünk korábbi
Polgármestere. Az első és egyetlen napi-
rendi pont az ünneplés volt! 

István január 8-án töltötte be 80. életévét.
Ennek okán szervezte meg polgármester
asszonyunk ezt a meglepetést számára. Ün-
nepi köszöntőjében megköszönte István
eddigi áldozatos munkáját, amit a települé-
sért tett, majd gratulált születésnapja alkal-
mából.

A meghívottak között voltak a polgár-
mesteri hivatal régi és jelenlegi dolgozói,
iskolánk régi és jelenlegi igazgatói, az óvo-
davezető, képviselő-testület és a település
nemzetiségi önkormányzatainak képvise-
lői.

Ezúton kívánunk még egyszer nagyon
boldog születésnapot, jó egészséget! 

Zeleiné Virág Melinda

Tisztelt Szigetcsépi Lakosok, 

Nagyon szépen köszönjük a nagylelkű adományaikat. Polgárőrségünk közel
800.000. forint összegű tartós élelmiszert gyűjtött össze, melyet  minden érintett
családnak és egyedülállónak  ki is szállítottunk. Ezúton szeretnénk megköszönni
az összes adományozónak, aki segített kicsit szebbé tenni a karácsonyt. Külön
köszönet az Önkormányzatnak és a Családsegítő Szolgálatnak, hiszen az ő
közreműködésükkel valósulhatott meg az adománygyűjtés. 

Dávidné Faragó Ildikó Szigetcsépi Polgárőr Egyesület
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2021. október 11-i ülésén a Képviselő-testület

– meghozta az előzetes döntéseket a településkép védelméről szó-
ló 15/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyá-
ban, úgy döntött, hogy a rendelet módosítás tervezete államigaz-
gatási és partnerségi egyeztetésre bocsátható;

– elfogadta a Szigetcsép víziközmű rendszerét üzemeltető DA -
KÖV Kft. által 2022-2036 időszakra elkészített Gördülő Fejlesz-
tési Tervet a település közműves ivóvízellátása és közműves
szennyvízelvezetése vonatkozásában;

– változtatás nélkül érvényben hagyta a Szigetcsép Községi Ön-
kormányzat és Märcz Csaba egyéni vállalkozó között, 2019. má-
jus 10. napján, határozatlan időre kötött – a Szigetcsépi Szabad -
strand területére és az azon lévő létesítményekre vonatkozó –
Üzemeltetési Szerződést; 

– úgy döntött, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
szűkössége miatt nem nyújt támogatást a Ráckevei Ady Endre
Gimnázium végzős tanulói Szalagavató ünnepélyének megren-
dezéséhez; 

– úgy döntött, hogy 200.000 Ft összegű támogatással hozzájárul a
Szi getcsépi Polgárőr Egyesület 2021. évi működési költségei-
hez; 

– úgy döntött, hogy készfizető kezességvállalást nyújt a Felső-Ho-
mokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működési hitelére biztosí-
tott bankgaranciához; 

– úgy döntött, hogy készfizető kezességet vállal a Felső-Homok-
hátság Vidékfejlesztési Egyesület 1 éves futamidejű, meghosz-
szabbított folyószámlahiteléhez; 

– megalkotta 8/2021. (X. 12.) önkormányzati rendeletét a helyi
közművelődési feladatok ellátásáról;

– megalkotta 9/2021. (X. 12.) önkormányzati rendeletét a szociális
célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól.

2021. november 15-i ülésén a Képviselő-testület

– elfogadta a Záhonyi Hugóné Óvoda 2020/2021. nevelési évben
végzett munkájáról szóló beszámolót;

– elfogadta a Záhonyi Hugóné Óvoda Pedagógiai Programját és
Házirendjét;

– a településkép védelméről szóló 15/2017. (XII. 19.) önkormány-

zati rendelete módosítása kapcsán, lezárta az egyezetési eljárást,
véglegesítette a módosító rendelet tervezetét; 

– úgy döntött, hogy a jelenlegi, évi 170.000 Ft összegű szakellátási
hozzájáruláson felül nem kíván további támogatást nyújtani a
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézet laboratóriumának tá-
mogatására; 

– „A szociális ellátások helyi szabályairól” szóló 2/2015. (II. 27.)
számú önkormányzati rendeletének 10/A. §-a alapján – zárt ülés
keretében – úgy döntött, hogy 4.000 Ft összegű karácsonyi támo-
gatást biztosít vásárlási utalvány formájában a rendeletben meg-
határozott feltételeknek megfelelő személyek részére;

– megalkotta 10/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét az Ön-
kormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 8.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról;

– megalkotta 11/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét a tele-
püléskép védelméről szóló 15/2017. (XII. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

2021. december 13-i ülésén a Képviselő-testület

– elfogadta 2022. évi munkatervét;

– változtatás nélkül elfogadta a Szigetszentmiklósi Tankerületi
Központ 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai felvéte-
li körzethatár tervezetét;

– jóváhagyta a 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet; 

– úgy döntött, hogy 368.800 Ft összegű támogatással hozzájárul a
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub 2021. évi működési költ-
ségeihez; 

– úgy döntött, hogy nem nyújt támogatást a Dr. Bakonya Mária
Emlékalapítvány részére;

– megalkotta 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét a köz-
területi térfigyelő kamera-rendszerről;

– megalkotta 13/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét a köz-
szolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról.

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

Tóthné Kriszt Judit polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Képviselő-testületi határozatokról, rendeletekről

A légszennyezésről sokaknak a füstölgő gyárkémények vagy a
dugóban araszoló autók szürke füstöt okádó kipufogói jutnak
eszébe, pedig az egészségünket nagymértékben károsító anya-
gok főleg a lakossági fűtés miatt kerülnek a levegőbe.

A légszennyezés fő előidézője, hogy a lakosság egyre nagyobb
arányban éget festett, lakkozott fát, bútorlapot, lignitet, barnaszenet,
fáradt olajat és sokszor háztartási hulladékot, műanyagot és gumit is.

A hulladékok lakossági elégetése rendkívül veszélyes az egész-
ségünkre! Az ilyen égetés során kiáramló szén-monoxid, nitrogén-
oxidok, egyéb savas gázok és apró részecskék szív- és érrendszeri,
valamint légúti megbetegedéseket okoznak, továbbá csökkentik a
szervezet ellenálló képességét a fertőzésekkel szemben. A járvány-
veszély miatt különösen fontos, hogy a lakosok saját háztartásukban
ne égessék el a hulladékot!

Több oka lehet annak, amiért valaki úgy dönt, hogy a háztartásban
keletkező hulladékot az otthoni kályhában égesse el. Ugyanakkor
egy igen fontos szempontot ilyenkor figyelmen kívül hagy: a kör-
nyezetét, vagyis az őt körülölelő természetet, az embertársait, sőt ön-
magát is. Az otthonok kályháit, kazánjait fa- vagy széntüzelésre ala-
kították ki. Az otthoni kályhákban, tűzhelyekben az égés során az el-
égetett hulladékból felszabaduló mérgező anyagok a saját egészsé-
günket, valamint a családtagjaink és szomszédaink egészségét is je-
lentősen károsíthatják. Ezen túlmenően a kályhánkat és kéményün-
ket is tönkretehetik.

Felhívom a figyelmet, hogy a hulladékok háztartási égetése
jogsértő, pénzbírsággal is sújtható, súlyosabb esetben pedig
bűncselekménynek minősül!

Katona Éva jegyző

A szemét a kukába való, nem a kályhába!
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A n y a k ön y v i
h í rek

Születések

Gémes Emma 2021. október 13.

Szenzenstein Áron 2021. október 27.

Csicsek Eszter Laura 2021. október 29.

Simon Zente 2021. október 30.

Jakab Nimród László 2021. november 12.

Bartalis Martin 2021. november 20.

Bruszt Emília 2021. december 01.

Baksai Máté 2021. december 03.

Pásztor Zétény 2021. december 07.

Nagy Márk László 2021. december 10.

Kovács Bíborka Szonja 2021. december 17.

Balogh Bianka 2021. december 29.

Házasságkötések

Beiszer Gábor és Stampfler Barbara

2021. október 08.

Bartalis Arnold és Fazekas Gabriella

2021. október 09.

Várszegi László és Rideg Tímea 

2021. október 09.

Balázs Mihály és Kovács Petra 

2021. november 13.

Halálesetek

Csekenyák László (58)

Pap Katalin szül.: Szabó Katalin (74)

Pacskó Illés (65)

Barcsa József Gábor (72)

Osztoics Mladen (76)

Vágó Barnáné szül.: Volter Erzsébet (82)

Tóth Antal (60)

Csiki Tiborné szül.: Gábor Szilvia (49)

Kurdi Tibor (63)

Horváth László (83)

Gyurkó Mátyás András (60)

Szőke Ilona (55)

2022. I. félévi programterv

2022. január 31. (hétfő) 16:00 Varga Lajos – Musical délután
Helyszín: Művelődési Ház

2022. március 7. (hétfő) 16:00 Pesti Qvartett Nőnapi műsor
Helyszín: Művelődési Ház

2022. március 19. (szombat)    Tisztítsuk meg Szigetcsépet Tavaszi szemétszedés
2022. április 9-10. (szombat-vasárnap) 9:00

25. Jubileumi Húsvéti Kupa Asztalitenisz verseny
Helyszín: Szigetcsépi Általános Iskola tornaterme

2022. április 10. (vasárnap) 13:00 HÚSVÉTI VÁSÁR
Helyszín: Szigetcsépi Általános Iskola udvara

2022. április 17. (vasárnap) 19:00 HÚSVÉTI BÁL   
Helyszín: Művelődési Ház

2022. május 27. (péntek) 17:00 Muzsikáló Templomkertek – Monarchia koncert
Helyszín: Katolikus Templom kertje

2022. május 28. (szombat) 16:00 Német-Szerb Nemzetiségi nap
Helyszín: Szigetcsépi Szabadstrand

Múlt év október végétől működik a Baba-Mama Klub. Keddenként dél-
előtt 10 és 12 óra között várjuk szeretettel az egészséges apróságokat és
anyukáikat egy kis kikapcsolódásra a Művelődési Házban. 

Kirchner József és Kirchner Ta-
más az Új Ház Centrum Bau Star
98 Kft. felajánlásának köszönhető-
en 2021. december 23-án a déli
órákban elkészült a finom babgulyás
a templomkertben. 

Több mint száz adag
étel került kiosztásra,
illetve akik nem tudtak
eljönni érte, azok ré-
szére otthonukba ki-
szállításra. A gulyás
mellé kenyér, szalon-
cukor és mandarin ke-
rült a csomagokba.
Valamint Dósa Csa -
báné Marika és Li-

pó di Zoltánné Andi jóvoltából-felaján-
lásával ízletes almás pite is jutott min-
denkinek. Ezúton is köszönöm nektek!

Tóthné Kriszt Judit polgármester

Mindenki asztalán legyen étel karácsonykor!
– ételosztás – 
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Mint korábban beszámoltunk róla a 2021-ben tovább folytatódott
a Fő u. 107. alatt található egykori „Szerb iskola” felújítása. A
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával és a Szerb Országos
Önkormányzat közreműködésével kezdtük meg a belső terek teljes
felújítását. Szükséges volt a belső vakolatot több helyiségben téglá-
ig-vályogfalazatig leverni és speciális szellőző vakolattal újra vakol-
ni. A nagytermet részben gipszkarton előtérfallal láttuk el légrések
kialakításával, megelőzve a penészedés kialakulását. Két helyiség-
ben szükségessé vált a régi aljzat felbontása, ezekben a helyiségek-
ben víz elleni szigetelés és hőszigetelés beépítésével került sor az
aljzatbetonozásra. A vizes blokkban teljeskörűen kicseréltük a régi
vízvezetéket, csapokat, szerelvényeket.

A nagyterem kivételével az épület minden helyiségét újraburkol-
tuk és a belső tereket kifestettük, gerendákat részben átmázoltuk.

A támogatásból ezeket a belső munkákat tudtuk megvalósítani.
Berendezésre kapott támogatásból és saját forrásból asztalokat,

székeket vásároltunk.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő

Zrt. támogatása mellett jelentős mértékű társadalmi összefogásra is

szükség volt ahhoz, hogy ezt a projektet sikerre vigyük. Így tudtuk
megvalósítani a régi villanyvezetékek cseréjét, mely szakipari mun-
káit Radován Tihamér vállalta el társadalmi munkában.

A megvásárolt asztalokat, székeket Osztoics Péter szerelte össze.
(Ikeás 6 db asztal és 48 db szék).

A konyharész bútorzatát Kozárovics Mihály adományozta a kö-
zösség részére.

A Szigetcsépi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. 1.000.000 Ft-os támogatásából (Szigetcsépi „Szerb
iskola” tető felújítási munkái) az ősz folyamán megkezdte az épület
tetőfelújítását. Mivel a támogatási összeg az anyagok részbeni meg-
vásárlására volt elegendő (a többlet anyagköltséget a Szigetcsépi
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat fedezte) szükség volt közösségi
összefogásra.

A bontási munkákat Nikolics Milován szervezte és bonyolította.
A padlástér rendbehozatalát Dragojlovits Tamás, Rókás Tamás,

Radován Tihamér, Nikolics Márkó végezte.
A tetőszerkezet megerősítésének, lécezésének, cserepezésének

szakmunkáit Balogh Győző vállalta magára.
A tetőfelújítás munkadíját az Országos Szerb Önkormányzat el-

nökének, Szutor Lászlónénak céltámogatásából finanszíroztuk.
Ezzel a felújítással az nagyterem alkalmassá vált rendezvények,

előadások, kiállítások megtartására. Terveinkben szerepel egy régi
„szoba-konyha” kialakítása, ahol be tudjuk mutatni a valamikori pa-
raszti életmód használati bútorait, eszközeit és ezekhez kapcsolódó-
an sütési-főzési hagyományait.

Berendezésre kerülne egy emlékszoba Bódi László „Cipő” sze-
mélyes használati tárgyaival.

Bízom benne, hogy a felújított épület méltó helye lesz kulturális
és közösségi rendezvényeinknek.                                        Assabiny Illés

Még szebb lett a Szerb Klub…

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. december 29-én tartotta szokásos évvégi zárását. A jó hangulatú évzárót Schleerné
Szegedi Anna nemzetiségi képviselő színvonalas felvezetője nyitotta. Köszöntötte a megjelenteket, többek között Katona Éva jegy-
ző asszonyt és a csoportok családtagjait.

A Csíp Énekkar  vezetői Lázár Nonn Edit és Dósa Attila ill. az Überraschung tánccsoport vezetője Kulcsárné Paska Ibolya évérté-
kelője után jó hangulatban fo-
gyasztották el közös vacsorájukat.
Majd Märtz János, a Szigetcsépi
Német Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke értékelte a sikeres
2021-es évet, megköszönte va-
lamennyi közreműködő munkáját,
akik egy vékony szeletet is hozzá-
tettek a „tortához”. Majd Boldog
Új Esztendőt kívánt valamennyi
jelenlévőnek és reményét fejezte
ki az irányban, – azért vagyunk
együtt, hogy javítsuk az életminő-
ségünket.  

Märtz János 
NNÖ elnök

NEMZETISÉGI HÍREK

ÉVZÁRÓ – a testi-lelki egészség megőrzéséért járnak össze
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Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket Dr. Szekszárdi Margit
Hajnalka rendelési elérhetőségében történt vál-
tozásról.

A rendelési időben a személyes megjelenés lehetséges,
biztosított.

Kapcsolatfelvételre a következő módokon és csatornákon
van lehetőség: 

Rendelésre időpontfoglalás lehetséges az asszisztensnél: 
délelőtti rendelés esetén 11:30-12:00  óra között, 

délutáni rendelés esetén pedig 12:00-14:00  óra között a 
következő telefonszámon:+36 70 720 21 31.

A korábban ismert telefonszámokon nem tudunk hívást fo-
gadni! 

Az adminisztratív kéréseket mint pl. receptfelírások, táp-
pénzes papír igénylése, igazolások, név, születési idő, cím
és TAJ megadásával szíveskedjenek e-mail címünkre kül-
deni: 

gyermekorvos05.rackeve@gmail.com.

Rendelési időben betegellátás folyik, a telefonhívásokat nem
tudunk fogadni. A rendelő ajtaja nyitva, személyes megjele-
nés időpont nélkül is lehetséges.

A rendeléssel kapcsolatos változásokról a következő
facebook csoportban értesülhet: Gyermekorvos Ráckeve

Kérjük megértésüket és a fentiek szíves tudomásul vételét.

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a VI. számú gyermekorvosi
körzetben Dr. Kiss Magdolna távozásával a feladatellá-

tást helyettesítéssel Dr. Szekszárdi Margit Hajnalka cse-
csemő- és gyermegyógyász szakorvos és Dr. Kiss Ilona cse-

csemő- és gyermekgyógyász szakorvos látja el a mai naptól.

A rendelési időben a személyes megjelenés lehetséges, biztosított.

Kapcsolatfelvételre a következő módokon és csatornákon van le-
hetőség: 

Rendelésre időpontfoglalás rendelés előtt és után 1 órával
lehetséges a következő telefonszámon:+36 70 476-8082.

Ez idő alatt csak asszisztensi rendelés folyik!

Az adminisztratív kéréseket mint pl. receptfelírások, táppénzes
papír igénylése, igazolások, név, születési idő, cím és TAJ meg-
adásával szíveskedjenek e-mail címünkre küldeni: 

gyermekorvos06.rackeve@gmail.com.

Rendelési időben betegellátás folyik, a telefonhívásokat nem tu-
dunk fogadni. A rendelő ajtaja nyitva, személyes megjelenés idő-
pont nélkül is lehetséges.

A rendeléssel kapcsolatos változásokról a következő facebook cso-
portban értesülni: Gyermekorvos Ráckeve

Kérjük megértésüket és a fentiek szíves tudomásul vételét.

Köszönettel: Ráckeve VI. számú gyermekorvosi körzete.

Tisztelt Szigetcsépi Lakosok!

Január 28-29-én lehetőség lesz
- előzetes regisztráció nélkül is -

felvenni a Covid-19 betegség elleni védőoltást
(Pfizer, Sinopharm, Janssen)

az orvosi rendelőben!

Január 28-án, pénteken 12-16 óráig
Január 29-én, szombaton 8-16 óráig

Várjuk az érdeklődőket!

dr. Varga Ágnes Julianna
háziorvos



Szívből gratulálok az alkotóknak!
Az ünnepélyes díjátadóra 2021. októ-
ber 9-én, könyvtárunk Nyílt napján,
az Országos Könyvtári Napok kerete-
in belül került sor. 

Iskolánkban, a Szigetcsépi Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kolában innovációs céllal kezdemé-
nyezésemre Könyvtári Hetet rendez-
tünk. Nem titkolt célja az volt, hogy
minden tanulónk legalább egyszer
lépje át a könyvtár küszöbét, élvezze
az „illatát”, ismerkedjen meg az adott
lehetőségekkel, rájöjjön arra, hogy ez
egy jó hely, ahova érdemes benézni,
ahol jó lenni.

Azt kértem az általános iskolában
tanító kollégáktól, hogy most ne ha-
gyományos könyvtárismereti órát
tartsanak, inkább egy rendhagyó, élet-
kori sajátosságuknak megfelelő kreatív foglalkozás legyen a közép-
pontban. Rettentően hálás vagyok a segítségükért, igazán ötletes, iz-
galmas kihívásnak tartották ők is. Ami pedig a legfontosabb, hogy a
gyerekek nagyon jól érezték magukat. A művészeti iskola is részt
vett ebben a projektben: a fém- és zománcműves tanszaknak tartot-
tam művészeti projektórát a könyvtárban.

Október 9-én Nyílt napot szerveztem a könyvtárban, amelynek
célja a könyvtár népszerűsítése volt: kézműves foglalkozások, rajz-
pályázat díjátadó és előadás szerepelt a programok között. Itt is szeret-

ném megköszönni azoknak, akik se-
gítségemre voltak a szer ve zés ben,
lebonyolításban. Germán Fatime gra-
fikusművész fantasztikus előadása az
illusztráció készítéséről  méltó lezá-
rása volt a Nyílt napnak.

Küzdelmes két hónap áll mögöt-
tünk, teli új élményekkel, változatos
programokkal és rengeteg tapaszta-
lattal. Sokat tanultam/tanultunk ter-
vezésből, szervezésből, megvalósí-
tásból és hogy nincs lehetetlen.

Érzem és hiszem, hogy valami el-
indult, valami beindult, bekerültünk
(a könyvtár és én) a köztudatba. Sok
lelkes emberrel találkoztam, akik
támogatásukról biztosítottak a jövő-
ben is. Tudatosult bennük, hogy a
könyvtár nem egyenlő azzal, hogy
„csöndben lenni és olvasni kell”, ha-

nem egy klassz közösségi tér, ami túlmutat ezen, ami a mai világban
igazán hiánypótló. Ezt az elvet szeretném hirdetni és elültetni az em-
berekben.

Szigetcsépi Könyvtár néven megtalálható vagyok a Facebook-on,
minden aktuális hírről, új könyvekről, rendezvényekről naprakészen
nyílik lehetőség tájékozódni.

Továbbra is nagy szeretettel várok minden kedves olvasni vágyót,
régi és új olvasót a könyvtárban!

Brusztné Firnigl Judit könyvtárvezető
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Az adventi hetek, a karácsonyvárás az
egyik legjelentősebb időszakunk az óvodá-
ban. Az ünnepkör szépségét sokszínűségét
talán az adja, hogy éppúgy hozzátartoznak a
régi korokat idéző néphagyományok és szo-
kások, mint a mai kor jelképei (Mikulás-vá-
rás, Luca napi búzahajtatás, koszorúkészítés
…). Egyfajta misztikumot, álmodozást is
magába foglal az áhított ajándékokról és az
ünnepek közeledtéről. Az óvoda ilyenkor
ün  neplőbe öltözik, mindennap valami meg-
lepetés várja a gyerekeket a Karácsony érke-
zéséig. A várakozás izgalmait a projekt héten
egy-egy nap különlegessé tételével tesszük
tartalmassá. Közösen készülődünk az ünne-
pekre, melynek célja az érzelmi ráhangoló-
dás, a hagyományok, szokások megismeré-
se, a közösségi összetartozás és a gyermeki
kompetenciák fejlesztése (értelmi-érzelmi-
kommunikációs-mozgás területeken). Az él-
mények felidézésével erősítjük a gyerme-
kekben az otthon melegének fontosságát.
Olyan játék helyzeteket teremtünk, amelyek-
ben pozitív élmények mellett kifejeződhet-
nek a gyermekek legbelső világa, bátrabbá,
nyitottabbá válhat kifejezésmódjuk pl. dra-
matikus karácsonyi játékok során. A kará-
csony jelképei között szerepelnek az adventi
koszorú, a naptár, a karácsonyfa, és a már
említett betlehemes játék. A gyerekek nyo-
mon tudják követni, milyen közel jár Kará-
csony. A történetek, a mesék, a gyertyák

meghitt fénye elbűvölik a gyerekeket, felkel-
ti érdeklődésüket, fejleszti képzeletüket, nyi-
tottságukat az új élmények befogadására.
Közben készülnek az ünnepi finomságok,
sü  temények. A gyerekek alkotókedve, kitar-
tása, türelme, figyelme pozitívan hat a cso-
port hangulatára. Már régi hagyományunk,
hogy nemcsak magunkat örvendeztetjük
meg a finomságokkal, hanem más csoporto-
kat is megkínálunk belőle, mely során az
ajándékozás örömét is átélhetjük. Egyéb ka-
rácsonyi ételek, is kerülhetnek az asztalra,
mint a szaloncukor, aszalt gyümölcsök, méz,
dió… Az ünnepi készülődés heteiben sokfé-

le napi tevékenység kap kiemelkedő szerepet
(tánc, zenehallgatás, körjáték, mese, aján-
dékkészítés, ábrázolási tevékenységek…).
Az adventi gyertyagyújtások nemcsak óvo-
dai, de falu szinten is nagy eseményeknek
számítanak. A nagycsoportosok nemcsak
óvodás társaiknak, de a Kultúrházban szülők
és érdeklődők előtt is bemutathatták dramati-
kus, karácsonyi műsorukat az első gyertya-
gyújtáson, mindenki nagy örömére. 

Köszönetünket fejezzük ki a szülőknek,
önkormányzati és óvodai dolgozóknak prog-
ramjaink megvalósításához nyújtott segítsé -
gü kért! Márfiné Werling Angéla

ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS AZ ÓVODÁBAN

Könyvtári hírek
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Igen nagy hó esett, a völgyeket, a hegyeket mind magas hó
takarta. A nyuszinak elfogyott az ennivalója, útnak indult
hát, hogy szerezzen valamit. Egyszer csak boldogan kiáltott
fel a nyuszi:

– Hohó! Két répát találtam!
Megette az egyik répát. Maradt még egy.
Azt gondolta a nyuszi:
,,Nagy a hó, hideg az idő. A csacsi otthon van, bizonyára

nincs mit ennie. Elviszem ezt a répát, hadd lakjék jól!”
Szaladt a nyuszi a csacsi házához, hanem a csacsi nem volt

otthon. Letette a répát, s otthagyta a csacsi házában.
Azért nem volt otthon a csacsi, mert ő is ennivaló után járt.

Talált is egy nagy édes krumplit, örömmel hazavitte.
Belépett csacsi a házába, látta a répát, csodálkozott na-

gyon:
,,Hát ez hogy került ide?!” A csacsi megette az édes

krumplit, aztán azt gondolta:
,,Nagy a hó, hideg az idő. A bárányka otthon van, bizonyá-

ra nincs mit ennie. Elviszem neki ezt a répát, hadd lakjék
jól!”

Szaladt a csacsi a bárányka házához, hanem a bárányka
nem volt otthon. Letette a répát, s otthagyta a bárányka házá-
ban.

Azért nem volt otthon a bárányka, mert ő is ennivaló után
járt. Talált is egy káposztát, örömmel vitte haza. Belépett a
bárányka a házába, látta ám a répát, csodálkozott nagyon:

,,Hát ez hogy került ide?” A bárányka megette a káposztát,
aztán azt gondolta:

,,Nagy a hó, hideg az idő. Az őzike otthon van, bizonyára
nincs mit ennie. Elviszem neki azt a répát, hadd lakjék jól!”
Szaladt a bárányka az őzike házához, hanem az őzike nem
volt otthon. Letette a répát, s otthagyta az őzike házában.

Azért nem volt otthon az őzike, mert ő is ennivaló után járt.
Talált is karalábét, örömmel hazavitte. Belepett az őzike a
házába, látta a répát, csodálkozott nagyon:

,,Hát ez hogy került ide?!” Az őzike megette a karalábét,
aztán azt gondolta:

,,Nagy a hó, hideg az idő. A nyuszi otthon van, bizonyára

nincs mit ennie. Elviszem neki ezt a répát, hadd lakjék jól!”
Szaladt az őzike a nyuszi házához.

Hanem a nyuszi mar jóllakott, és aludt édesen. Az őzike
nem akarta felkelteni a nyuszit, letette a répát, s otthagyta.
Felébredt a nyuszi, s nagyra nyitotta a szemet csodálkozásá-
ban.

,,Ejnye! Visszajött a répa! Nohát!” Gondolkozott egy ke-
veset a nyuszi, s hamar kitalálta, hogy csak a barátai hozhat-
ták neki ajándékba.

MESESAROKVisszajött a répa

Gratulálunk Pepének a legfrissebb sikereihez! 
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Decemberben, az adventi idő második vasárnapján a Szigetcsépi Általá-
nos Iskola 21 második osztályos tanulója bemutatta  a Holle anyó mesejáté-
kot a Kultúrház színpadán.

A gyerekek nagy izgalommal várták az első fellépésüket. A két műsor-
vezető, Nagy-Löki Liliána és Szijjártó Gergő köszöntötte a megjelent kö-
zönséget, majd a műsor végén ismertette a szereposztást. Holle anyó:
Dimeg Zoé, mostoha: Ott Kamilla, lusta lánya: Buzássy Ajsa, szorgos lá-
nya: Szick Lili, kemence: Szász Levente, almafa: Fuszkó Ábel, kiskakas:
Szijjártó Gergő. Mesélők: Billege Bendegúz, Buzássy Mira, Deák Anita,
Forgó Dániel, Fritz Loretta, Kálmán Anna, Kicsid Balázs, Koczó Márk,
Lénárt Zsombor, Morvai Alexa, Nagy Hunor, Nagy-Löki Liliána, Szekeres
Dóra, Vajda Tamás.

A szülők segítségével készültek
a kellékek, az „almafa” jelmeze, a
segítségért kiáltó „kemence”, a
kiskakas ruhája.

A díszletet Germán Fatime és
Brusztné Firnigl Judit tervezte és
a fenntarthatóság koncepciójához
kapcsolódva valósította meg a
gyerekekkel. A textil és a karton-
doboz újrahasznosításából szüle-
tett Holle anyó háza, a kút és a két
világot elválasztó kapu is.

A mesejátékot rendezte, betanította
Mester Ilona, az osztályfőnök. A me-
sejáték után a gyerekek táncoltak a
NOX Együttes Karácsony című dalára.
A táncot betanította: Kitzinger Klára.

Az előadás nagyon tetszett a nézők-
nek, nagy tapssal jutalmazták a gyere-
keket. Szigetcsép polgármester asszo-
nya, Tóthné Kriszt Judit is megajándé-
kozta mesekönyvvel a gyerekeket.

Mester Ilona tanítónő
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A Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tanulói és tanárai nagy szeretettel készültek a negyedik adven-
ti gyertyagyújtásra: csodálatos karácsonyi díszletet varázsol-
tak az intézmény aulájába és elkészült a képzőművészeti tan-
szak kiállítása is. A gyerekek izgalommal keresgélték saját
munkáikat és mosolyogva dicsérték meg társaik jobbnál jobb
alkotásait. A kisebbek boldogan mutogatták kiállított művei-
ket, a nagyobbak fotókat készítettek. Az utolsó előtti napon
végül az adventi koszorún fellobbant a négy láng! A művészeti

iskolások zenei tanszakán tanulók izgalommal álltak a közön-
ség elé hangszeres produkcióikkal. Zongorán, furulyán, gitá-
ron és ütőhangszereken nemcsak a zeneirodalom remekei
csendültek fel, hanem népszerű karácsonyi dallamok is. Az el-
múlt időszak digitális oktatása, a járványügyi rendelkezések
ellenére a diákok csodaszép koncerttel ajándékozták meg a
hálás közönséget, mely tapssal értékelte az alkalmi kamara-
együttesek muzsikálását is.

Molnárné Csányi Anna énektanár

Karácsonyi hangverseny az
iskolában

Holle anyó
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