
Ünnepélyes keretek között átadásra került az új játszótér 2022.
március 25-én. Színvonalas ünnepi műsort adtak a Záhonyi
Hugóné Óvoda óvodásai, valamint a Szigetcsépi Általános Iskola
2. osztályos tanulói. A polgármesteri köszöntő, Bóna Zoltán or-
szággyűlési képviselő úr ünnepi beszéde és az ünnepélyes szalag-
átvágás után birtokba vehették kicsik és nagyok a játszóteret. 

Mint legtöbben tudják, ez a terület már évtizedek óta játszótér-
ként funkcionált. Azonban 1998-2000 közötti időszakban el kellett
bontani az addig itt álló játszóteret, mert már nem felelt meg az akko-
ri előírásoknak. Mintegy 25 évet kellett várnunk egy új építésére. A
képviselő-testület feltett szándéka volt, hogy újra legyen játszótér. Az
elképzelést tett követte, és az önkormányzat a Magyar Falu Program
keretében sikeresen pályázott és megkapta a lehetőséget az építésre.

Kialakítása egyrészt pályázati támogatásból, másrészt önkormányza-
ti saját forrásból, harmadrészt helyi magánszemélyek és vállalkozá-
sok felajánlásából valósult  meg. 

Itt szeretném megköszönni az alábbi személyeknek, akik vagy
pénzadománnyal vagy a munkájukkal és szaktudásukkal támogatták a
játszótér megvalósítását: Bilisics Attila, Bruszt Gábor, Buzássy-Ró-
kás Bernadette, Capriovus Kft., Fibi Tamás, Kirchner Valéria, Kriszt
Henrik, Nikolics Milován, Szenzenstein és Tsa. Kft., Szu bo tin né Ba-
kó Irén, Ombódi András, Tóth Gábor, Zeleiné Virág Melinda. Köszö-
net Nagy Löki Miklósnak és Éles Tímeának, hogy az átadó ünnepsé-
gen a gyerekek rendelkezésére bocsájtották az ugráló vá rakat, vala-
mint a buborékfújót, Beke Gabriellának az átadó ünnepségre látoga-
tók megvendégelésére felajánlott üdítőket és édességet. A gyerekek és
felnőttek szemmel láthatóan nagyon jól érezték magukat ezen a dél-
előttön. Immár egy teljesen új, biztonságos, a kor igényeinek megfele-
lő játszótér díszíti Szigetcsép közterületét. Vigyázzunk rá, hogy soká-
ig ilyen szép lehessen. Tóthné Kriszt Judit polgármester

Áldott, Békés Húsvéti Ünnepeket kíván
Szigetcsép Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete és 
Polgármesteri Hivatal 

dolgozói nevében
Tóthné Kriszt Judit

polgármester
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Újra van játszótér...

Fényképek: Fugerth Fotó



EGYÉNI választókerületi képviselő választás eredményei

001. Szavazókör 
– a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma: 

1186 fő – ebből megjelent 814 fő
érvénytelen szavazatok száma: 9 db

– átjelentkezett választópolgárok száma: 52 fő – ebből megjelent 50 fő

002. Szavazókör
– a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma: 

967 fő  – ebből megjelent 688 fő
érvénytelen szavazatok száma:10 db

LISTÁS szavazóköri eredmények
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A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás
és országos népszavazás eredményei Szigetcsép településen

A szavazatok száma jelöltenként:

1. BÓNA ZOLTÁN FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség –
Kereszténydemokrata Néppárt

2. KÁMÁN JÁNOS KRISZTIÁN Megoldás Mozgalom

3. DOROGI GYULA Független jelölt

4. ZSELI BERNADETT Magyar Kétfarkú Kutya Párt

5. PROHÁSZKA GYÖRGY JÁNOS  Normális Élet Pártja

6. BOTLÓ KORNÉL LEVENTE  Mi Hazánk Mozgalom

7. JÓSZAI TEODÓRA Demokratikus Koalíció – Jobbik
Magyarországért Mozgalom – Momentum Mozgalom – Ma-
gyar Szocialista Párt – LMP – Magyarország Zöld Pártja – Pár-
beszéd Magyarországért Párt

1. Demokratikus Koalíció – Jobbik Magyarországért
Mozgalom – Momentum Mozgalom – Magyar Szo-
cialista Párt – LMP – Magyarország Zöld Pártja –
Párbeszéd Magyarországért Párt

2. Normális Élet Pártja

3. Magyar Kétfarkú Kutya Párt

4. Megoldás Mozgalom

5. Mi Hazánk Mozgalom

6. FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség- Keresztényde-
mokrata  Néppárt

001. szavazókörben a 
szavazatok száma

446

4

3

15

3

51

283

001. szavazókör 
szavazat számai

258

3

27

7

49

418

002. szavazókörben a
szavazatok száma

362

5

6

12

2

38

253

002. szavazókör
szavazat számai

228

2

15

4

41

329

összesen

808

9

9

27

5

89

536

összesen 
szavazatok száma

486

5

42

11

90

747
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Országos népszavazási szavazóköri eredmények

Helyi Választási Iroda

MEGHÍVÓ 
Két év kihagyás után, idén újra lesz Német-Szerb Nemzetiségi Nap 

2022. május 28-án 16 órakor a Strandon.  Várunk mindenkit sok szeretettel!



Tisztelt Szigetcsépi Polgárok!

Egy tisztességes versenyben és egészséges politikai kultúrában a köszönet-
nyilvánítás és gratuláció nem az eredmények függvénye. Szintén független a vá-
lasztás kimenetelétől az, hogy a magas részvétel a megválasztott országgyűlés és
képviselő legitimációját erősíti.

Éppen ezért mondok köszönetet minden választópolgárnak, aki részt vett a va-
sárnapi parlamenti választáson és gyermekvédelmi népszavazáson. Külön kö-
szönöm mindazok bizalmát, akik a kereszténydemokrata kormányzás folytatásá-
ra és rám IGEN-nel, a gyerekvédelmi népszavazáson pedig NEM-mel szavaztak.

Külön köszönet és hála jár annak a megszámlálhatatlan közösségnek, akiknek
a munkája, kitartása, együttműködése és imája hozzájárult a tegnapi sikerhez.
Közös győzelem ez, aminek a gyümölcséből hiszem, hogy minden jóérzésű és
tenni akaró polgár részesülhet választói aktivitástól és politikai hovatartozástól
függetlenül.

Biztosíthatom Önöket, hogy egy olyan független, gazdaságilag erős, és biz-
tonságos Magyarországért fogok dolgozni, amely a jövőt évezredes kultúránkra,
valamint a magyar emberek és családok erejére alapozza. Térségünkben pedig
továbbra is a folyamatos fejlődést fogom munkálni, különösen a közlekedés és a
nevelési-oktatási intézményi kapacitásbővítés terén.

Bóna Zoltán  országgyűlési képviselő
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TÁJÉKOZTATÓ
Képviselő-testületi határozatokról, rendeletekről

2022. január 17-i ülésén a Képviselő-testület

– jóváhagyta a Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer Adatkezelési
és Adatvédelmi Szabályzatát;

– meghatározta a cafetéria juttatás 2022. évi összegét;

– jogszabályi kötelezettségének eleget téve – a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2022. janu-
ár 1-jén hatályba lépő módosítása alapján – megállapította a polgár-
mester illetményét és költségtérítését; 

– jóváhagyta a Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervét; 

– az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének felülvizsgá-
lata során úgy döntött, hogy a 77/2019. (X. 24.) KT. számú határo-
zatával megállapított összegeket változatlanul fenntartja; 

– elfogadta Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának – a 2021.
évi közös szúnyoggyérítéssel kapcsolatos – tájékoztatóját, valamint
a 2022. évre tervezett légi és földi kémiai szúnyoggyérítésre és bio-
lógiai lárvagyérítésre vonatkozó költségkalkulációt; 

– elfogadta a Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület szakmai beszámo-
lóját és a 2021. évi támogatások felhasználásáról szóló elszámolást; 

2022. február 14-i ülésén a Képviselő-testület

– eleget téve a stabilitási törvényből eredő kötelezettségeinek – meg-
állapította az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési köte-
lezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható ösz-
szegét;

– Szigetcsép Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szó-
ló rendelet tervezetét a következő képviselő-testületi ülésen a testü-
let elé terjesztésre és a második fordulóban történő megvitatásra al-
kalmasnak tartotta;

– meghatározta a Szigetcsépi Záhonyi Hugóné Óvodába történő je-
lentkezés módját, az óvodai beiratkozás 2022/2023. évre vonatko-
zó időpontját és az óvodai felvételi körzetet;

– a Záhonyi Hugóné Óvoda nyári zárva tartásának idejét 2022. au-
gusztus 2. – 2022. augusztus 26. közötti időszakban határozta meg;

– vállalta, hogy a szigetújfalui Regenbogen Német Nemzetiségi
Óvoda és Bölcsőde, illetve a Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvo-
da nyári zárva tartásának idejére, a 2022. július 18. és 2022. augusz-
tus 1. közötti időszakban, a Záhonyi Hugóné Óvoda – felmerülő
igény szerint – fogadja a szigetújfalui és a sziget szent mártoni óvo-
dába járó gyermekeket;

– úgy döntött, hogy megkezdi a Helyi Építési Szabályzat módosítását
az egyes ingatlanokon elhelyezhető lakások és üdülőegységek szá-
mának megváltoztatására, valamint az FL3 jelű építési övezet köz-
művesítése mértékének meghatározására, amelynek államigazgatá-
si egyeztetését egyszerűsített eljárással folytatja le;

– meghatározta a Közmeghallgatást időpontját;

– megalkotta 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletét az Önkor-
mányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 8.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról;

– megalkotta 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletét változtatási
tilalom elrendeléséről.

2022. február 23-án a Képviselő-testület megtartotta éves Köz meg -
hal lgatását. A szolgáltatók részéről, a DTKH Nonprofit Kft. képvi -
se letében megjelent Sponga Edit ügyfélszolgálati referens, míg a
DAKÖV Kft. Ráckevei Üzemigazgatóságát Bodonyi-Kovács Tamás
üzemfőmérnök képviselte. Dr. Turi-Kovács Áron Péter r. alezredes,
a Ráckevei Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének megbízásá-
ból Földi Balázs r. főtörzszászlós vett részt a Közmeghallgatáson. A
lakosság részéről viszonylag kevesen jelentek meg. A részletes jegy-
zőkönyv megtalálható a www.szigetcsep.hu weboldalon.

2022. február 23-i ülésén a Képviselő-testület

– jóváhagyta a Szigetcsépi Közösségi Színtér 2022. évre vonatko-
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zó Közművelődési Szolgáltatási Tervét, valamint elfogadta a
2021. évben végzett munkájáról szóló Beszámolót;

– megtárgyalta a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívá-
sát és elfogadta az abban foglaltakat; döntött arról, hogy kérelmezi az
SZMSZ módosítására meghatározott határidő meg hossza b bí tá sát;

– megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait és póttagjait;

– megalkotta 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletét az Önkor-
mányzat 2022. évi költségvetéséről.

2022. március 16-i rendkívüli ülésén a Képviselő-testület

– jóváhagyta a Zrínyi és Malom utcában lévő hat lakóházzal beépített
ingatlan tulajdonosának – önkormányzati tulajdonú ingatlanokat
érintő – telek és tulajdonjog rendezése keretében a változási vázraj-
zot az érintett földrészletek megosztásáról, valamint jóváhagyta a
telekalakításra vonatkozó szerződést az Önkormányzat, Balogh
Viktória és Balogh Győző Rikárd között;

– jóváhagyta a Zrínyi és Malom utcában lévő hat lakóházzal beépített
ingatlan tulajdonosának – önkormányzati tulajdonú ingatlanokat
érintő – telek és tulajdonjog rendezése keretében a változási vázraj-
zot az érintett földrészletek megosztásáról, valamint jóváhagyta a
telekalakításra vonatkozó szerződést az Önkormányzat és Bartha
Olivér között;

– jóváhagyta a Zrínyi és Malom utcában lévő hat lakóházzal beépített
ingatlan tulajdonosának – önkormányzati tulajdonú ingatlanokat
érintő – telek és tulajdonjog rendezése keretében a változási vázraj-
zot az érintett földrészletek megosztásáról, valamint jóváhagyta a
telekalakításra vonatkozó szerződést az Önkormányzat és Kozics
Tamásné között;

– jóváhagyta a Zrínyi és Malom utcában lévő hat lakóházzal beépített
ingatlan tulajdonosának – önkormányzati tulajdonú ingatlanokat
érintő – telek és tulajdonjog rendezése keretében a változási vázraj-
zot az érintett földrészletek megosztásáról, valamint jóváhagyta a
telekalakításra vonatkozó szerződést az Önkormányzat és Nikolics
Milován között;

– jóváhagyta a Zrínyi és Malom utcában lévő hat lakóházzal beépített
ingatlan tulajdonosának – önkormányzati tulajdonú ingatlanokat
érintő – telek és tulajdonjog rendezése keretében a változási vázraj-
zot az érintett földrészletek megosztásáról, valamint jóváhagyta a
telekalakításra vonatkozó szerződést az Önkormányzat, Nikolics
Sándorné, Nikolics Milován és Gergev Milánné között;

– jóváhagyta a Zrínyi és Malom utcában lévő hat lakóházzal beépített
ingatlan tulajdonosának – önkormányzati tulajdonú ingatlanokat
érintő – telek és tulajdonjog rendezése keretében a változási vázraj-
zot az érintett földrészletek megosztásáról, valamint jóváhagyta a
telekalakításra vonatkozó szerződést az Önkormányzat, Staszkiv
Milán és Ignáczy Adrienn között;

2022. március 21-i ülésén a Képviselő-testület

– nemlegesen elfogadta a Szigetcsép Községi Önkormányzat 2022.
évi közbeszerzési tervét;

– a hatályos Helyi Építési Szabályzat módosítása során az egyes állam-
igazgatási szervektől, az érintett területi és települési önkormányza -
toktól beérkezett véleményeket elfogadta, a tervezetben a szükséges
módosításokat átvezette, a partnerségi egyeztetést lezárta; felhatal-
mazta a polgármestert a végső véleményezési szakasz kezdeménye-
zésére a Pest Megyei Kormányhivatal állami főépítészénél;

– elfogadta a Ráckevei Rendőrkapitányság 2021. évben elvégzett
mun kájáról szóló beszámolót;

– 200.000 Ft összegű vissza nem térítendő, működési célú anyagi tá-
mogatásról döntött Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete ré-
szére a 2022. évi szakellátás támogatásához;

– úgy döntött, hogy 300.000 Ft összegű támogatással hozzájárul a
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub 2022. évi működési költsé-
geihez;

– úgy döntött, hogy 200.000 Ft összegű támogatással hozzájárul a
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület 2022. évi működési költségeihez;

– úgy döntött, hogy 100.000 Ft összegű támogatással hozzájárul a
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 2022. évi fejlesztési
költségeihez;

– úgy döntött, hogy 500.000 Ft összegű támogatással hozzájárul a
Szigetcsép SC Sport Klub Egyesület 2022. évi működési költségei-
hez;

– megalkotta 4/2022. (III. 24.) önkormányzati rendeletét Szigetcsép
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról.

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

Tóthné Kriszt Judit polgármester

Kedves szigetcsépi lakosok! A legutóbbi közgyűlésen új elnö-
köt és elnökhelyettest választottunk. Balogh Ádám elnökként és
Fóri Gábor elnökhelyettesként fog dolgozni településünk bizton-
ságáért. Kérlek benneteket fogadjátok őket bizalommal és sok
szeretettel. Ezúton szeretnénk megköszönni volt elnökünknek,
Krizsán Zoltánnak fáradhatatlan munkáját!                 

Faragó Ildikó

Szeretettel köszöntöm a Szigetcsépi lakosokat, mint a Polgár-
őrség új elnöke!

A mai közgyűlésen szót ejtettünk még a szolgálathoz szüksé-
ges gépjármű, illetve az egyenruhák és felszerelések beszerzésé-
nek fontosságáról és további támogatók szerzéséről. 

Ezúton köszönjük az eddigi támogatóinknak a felajánlásokat!

Anyagi forrásaink végesek, ezért ha valaki úgy gondolja,
hogy szeretné támogatni egyesületünket,
az ezen a bankszámlaszámon teheti meg:

10402300-50526980-90551007 
Közlemény rovatba kérjük írni: Adomány 

Köszönöm a megszavazott bizalmat, lehetőségeim szerint
mindent megteszek az egyesületünk eredményes munkája érde-
kében!

Balogh Ádám

Szigetcsépi Polgárőrség Hírei
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KÖZELEBB KERÜLJÜNK EGYMÁSHOZ
Közösségi tér átadás a Római Katolikus Plébánián

Nagy öröm és boldogság volt látni és üd-
vözölni 2022. március 19-én a Római Kato-
likus Plébánián megjelent nagyszámú sziget-
csépi lakótársakat a Bethlen Gábor Alapke-
zelő Zrt. által meg pályázott és elnyert közel
20 millió forintos támogatás, továbbá a Szi-
getcsépi Községi Önkormányzat, a Sziget-
csépi Római Ka tolikus Egyházközösség, a
Szigetcsépi Né met Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a hívek támogatásával felújított
közösségi tér átadás során.  

Boldogsággal töltött el bennünket, hogy
köreinkben köszönthettük Horváth Józsefet,
községünk korábbi Plébánosát.

Sümegi István megbízott világi elnök
megnyitó beszédében beszámolt az elnyert
támogatás részletes felhasználásáról, az épü-
let felújításáról, bútorok és számítástechnikai
eszközök beszerzéséről. Bóna Zoltán or-

szággyűlési képviselő Úr megnyitójában
hangsúlyozta a közösségi terek fontosságát,
Tóthné Kriszt Judit polgármester asszony ki-
emelte, hogy Szigetcsép életében milyen
fontos szerepet fog betölteni az átadásra ke-
rülő közösségi tér. Az átadón színvonalas
műsort adott a Csíp Hagyományörző Ének-

kar, a Művészeti Általános Iskola hittanosai
és Varga Nóra, Kárász Izabella: Hálát adok
című versével tette meghitté a délutánt. Bre -
zina Károly Plébános Úr beszédében hang-
súlyozta,  bízik benne, hogy a közösségi tér
átadásával közelebb kerülünk egymáshoz,
majd felszentelte az épületet. 

Zárásként köszönetünket fejeztük ki a va-
lamilyen formában közreműködő szemé-
lyeknek és szervezeteknek. A munka dan-
dárjában résztvevő Piróth családnak – Mag -
dinak és Misinek – a Kirchner családnak –
Józsefnek és Tamásnak – továbbá a teljesség
igénye nélkül Bóna Zoltán, Tóthné Kriszt
Judit, Fritz Mártonné, Buziássyné Firnigl
Erika, Murvai László, Hufnágl Lászlóné,
Szurovszki Mihály, Kirchner Zsolt, Mercz
Kilián, Szilágyi István, Schleer Mihály,
Paládi Andrea, Mikus László, Tóth Bálint,
Nagylöki Miklós, Nikolics Milován, Szen -
zenstein Mihály, Dragojlovics Tamás,

Lipódi Zoltán, Bata Ágnes, Lázár-
Nonn Edit, Bogyainé Szabó Szilvia,
Dorogi Tibor, Piróth Ádám és Ákos,
Marics Attila, Süki Józsefné, Mezei
István, Bán József, Cséfalvay Attila,
Kovács László, Büti Zsolt, Bagyinszki
Gyula, Sümegi István vehették át az
emlékplaketteket. Az összejövetelt jó
hangulatú baráti beszélgetés és a jelen-
levők megvendégelése zárta.

Märtz János 
NNÖ elnök

ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ

A ROLFIM Kft. és Szigetcsép Önkormányzatának szervezésében elekt-
romos és elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez,
amely során INGYEN leadhatja összegyűlt e-hulladékát.

Az e-hulladékgyűjtés ideje: 
2022. április 23., (szombat) 08:00-12:00-ig

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

Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?

Gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környezet védelmének, ezért sze-
retnék elérni, hogy szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok begyűj-
tésének köre. Az e-hulladék különleges gyűjtést és kezelést igényel – az-
az nem gyűjthető a háztartási vegyes hulladékkal. Az elektronikai hulla-
dékok a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos mérge-
ző anyagot – nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) is tartalmaz-
hat, amelyek a környezet számára nagy veszélyt jelenthetnek. Az e-hulla-

dék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek jelentős része újrahasznosít-
ható. Ennek ellenére nagy részük ma mégis hulladéklerakókba, erdőszé-
lekre, illegális lerakókba, vagy illetéktelen kezekbe kerül.
A cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, il-
letve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentő mérgező
anyagok ellenőrzött körülmények között kerüljenek ki környezetünkből.
Védjük együtt környezetünket! Kérjük, vegyen részt felhívásunkban!
Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség igénye nél-
kül „minden, ami valaha árammal, elemmel akkumulátorral működött” 

KIVÉTEL A KÉPCSÖVES BERENDEZÉSEK (RÉGI TV, MO-
NITOR)

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

Együttműködésüket előre is köszönjük,
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Szemétszedés
Idén tavasszal is összefogással megszerveztük a településen a sze-

métszedést 2022. március 19-én. Szigetcsép képviselő-testületének
fontos célkitűzése volt, hogy a településünket óvjuk, védjük, hiszen a
lakóhelyünk. A pályázaton nyert kamerarendszer kiépítésével és a hi-
vatali közmunkások munkájának köszönhetően egyre kevesebb a te-
lepülésen belül az „elszórt” szemét. Szép számmal megjelent a lakos-
ság apraja, nagyja. Sok szorgos kéz össze is gyűjtött 8 konténernyi
(38 köbméter) szemetet, ami többnyire a Dunaparton és a Laposban
gyűlt össze. Számomra ez nagyon szomorú tény még mindig. Ter-
mészetvédelmi részen kiszórni a szemetet? Nem győzöm elégszer le-
írni, ingyenes lomtalanítás kérhető! Idei évben a Szőlőtelepre is lett
rendelve konténer, az ott élők lelkes összefogásával az is megtelt. 

Nagyon szépen köszönjük azoknak, akik évről évre támogatnak
bennünket és velünk együtt fontosnak tartják a természetvédelmet.

Köszönjük a Szigetcsépi Általános Iskola és a Záhonyi Hugóné
Óvoda igazgatóinak, pedagógusainak és a gyerekeknek hogy rá ál-
dozták a szombatjukat és segítettek, minden szorgos kéznek aki lel-
kesen kente a zsíroskenyeret, főzte a teát, kávét, Nagy Ilona Krisz ti -
nának a finom süteményt, a Polgárőr Egyesületnek pedig, hogy se-
gítették a biztonságos átkelést a Fő úton a strandnál.

Továbbá köszönettel tartozunk: a Szivárvány Szigetcsép Nyugdí-
jas Klub tagjainak, a Német és Szerb Nemzetiségi Önkormányzat-
nak és a  Halőri Szolgálatnak.

Támogatóink voltak: Nikolics Milován, Buzássy-Rókás Berna -
dette, Zelei Zsolt, Szubo tin né Bakó Irén, Mály Dusánné,  Malic Ma -
rina, Lipódi Zoltán, Märtz Csaba, Dragojlovics Tamás, Capriovus
Kft.,  Szigetcsép SC, Szatócsbolt, Szigetcsépi Szerb Nemzetiségi
Önkormányzat, Szigetcsép Községi Önkormányzat. 

Köszönjük szépen!
Zeleiné Virág Melinda
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Könyvtári hírek
Előző lapszámunkban hiányosan jelent meg Brusztné Firnigl Judit
írása a Könyvtárról. A nyomda és a szerkesztőség nevében elnézést
kérünk a hibáért, a cikket most teljes terjedelmében újra olvashatják:

Legelőször egy örömteli hírről szeretnék beszámolni: könyvtárunk
2. helyezést ért el a „Legyen LEG a könyvtárad” című megyei pályá-
zaton. Nyereményünk 200 ezer forint, amelyet fejlesztésre lehet for-
dítani, így gyönyörű polcokkal fogunk gazdagodni. A pályázat célja
az volt, hogy megtalálják azt a könyvtárat, amelyik a legtöbb könyv-
tárhasználót tudja mozgósítani különböző programok segítségével.
Az ősz folyamán számos rendezvényt szerveztem: volt rajzpályázat,
kiállítás, díjátadó, könyvbemutató, bábszínház, minikoncert, projekt-
hét, filmforgatás, nyílt nap, kézműves foglalkozás, író - olvasó talál-
kozó, közös varrás és előadás, így sikerült több mint 500 látogatót be-
csalogatni a könyvtárba, erre nagyon büszke vagyok.

A pályázat nyitó rendezvénye egy rajzpályázat meghirdetése, le-
bonyolítása volt. A beérkezett pályamunkák rendkívül igényesek
voltak, változatos technikával készültek. Főként az általános iskolás
korosztályt sikerült megszólítanom, sajnos középiskolás és felnőtt al-
kotó nem jelentkezett, ezen a jövőben még dolgoznom kell. A beér-
kezett pályázatokból kiállítást rendeztünk a könyvtár előtti aulában. 

Díjazottak:
Óvodás korosztály:

1. helyezett: Lőrincz Zsolt és Lőrincz Gábor
2. helyezett: Farkas Dorka

1-2. osztály: 
1. helyezett: Szekeres Dóra Krisztina
2. helyezett: Fritz Loretta
3. helyezett és közönségdíjas: Szász Levente Péter

3-4. osztály:
1. helyezett: Dobrotka Angelika Helena

és Nagy Virág
2. helyezett: Papp Ágnes Angéla
3. helyezett: Németh Panna Réka
Különdíj: Bajnok Laura

5-6. osztály:
1. helyezett: Virágh András
2. helyezett: Vajda Noémi
3. helyezett: Piller Patrik

7-8. osztály:
1. helyezett: Jansik Nóra
2. helyezett: Varga Alexandra Dorottya
3. helyezett: Kovács Vanda
Különdíj: Józsa Levente Lajos

Szívből gratulálok az alkotóknak! Az ünnepélyes díjátadóra 2021.
október 9-én, könyvtárunk Nyílt napján, az Országos Könyvtári Na-
pok keretein belül került sor. 

Iskolánkban, a Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskolában innovációs céllal kezdeményezésemre Könyvtári Hetet
rendeztünk. Nem titkolt célja az volt, hogy minden tanulónk legalább
egyszer lépje át a könyvtár küszöbét, élvezze az „illatát”, ismerked-
jen 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
hagyományos könyvtárismereti órát tartsanak, inkább egy rendha-
gyó, életkori sajátosságuknak megfelelő kreatív foglalkozás legyen a
középpontban. Rettentően hálás vagyok a segítségükért, igazán ötle-
tes, izgalmas 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
tartottam művészeti projektórát a könyvtárban.

Október 9-én Nyílt napot szervez-
tem a könyvtárban, amelynek célja a
könyvtár népszerűsítése volt: kézmű-
ves foglalkozások, rajzpályázat díját-
adó és előadás szerepelt a programok
között. Itt is szeretném megköszönni
azoknak, akik segítségemre voltak a
szervezésben, lebonyolításban. Ger-
mán Fatime grafikusművész fantaszti-
kus előadása az illusztráció készítésé-
ről  méltó lezárása volt a Nyílt napnak.

Küzdelmes két hónap áll mögöttünk,
teli új élményekkel, változatos progra-
mokkal és rengeteg tapasztalattal. So-
kat tanultam/tanul tunk tervezésből,

szervezésből, megvalósításból és hogy nincs lehetetlen.
Érzem és hiszem, hogy valami elindult, valami beindult, bekerül-

tünk (a könyvtár és én) a köztudatba. Sok lelkes emberrel találkoz-
tam, akik támogatásukról biztosítottak a jövőben is. Tudatosult ben-
nük, hogy a könyvtár nem egyenlő azzal, hogy „csöndben lenni és ol-
vasni kell”, hanem egy klassz közösségi tér, ami túlmutat ezen, ami a
mai világban igazán hiánypótló. Ezt az elvet szeretném hirdetni és el-
ültetni az emberekben.

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 Judi 
könyvtárvezető
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Kedves Szülők!

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a
2022/2023. nevelési évre az óvodai be-
iratkozás 2022. április 25. és április 29.
között történik, Szigetcsépen a Záho-
nyi Hugóné Óvodában. 
Cím: 2317 Szigetcsép, Orgona utca 28.
Tel: 06 30 9408501
E-mail: ovodavezeto@szigetcsep.hu

A beiratkozás időpontjai:

2022.04.25. 8.00.-17.00.-ig
2022.04.26. 8.00.-17.00.-ig
2022.04.27. 8.00.-17.00.-ig
2022.04.28. 8.00.-17.00.-ig
2022.04.29. 8.00.-12.00.-ig

A fent jelzett napokon kötelező beíratni
azokat a gyerekeket, akik 2022.08.31-ig
betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogvi-
szon nyal még nem rendelkeznek.

A beiratkozáshoz a következő doku-
mentumokra lesz szükség:
– gyermek személyi azonosítására, a gyer-

mek nevére kiállított személyi azonosító,
ennek hiányában a születési anyakönyvi
kivonata

– gyermek lakcím kártyája 
– gyermek TAJ kártyája
– szülő személyi azonosító és lakcímet iga-

zoló hatósági igazolvány
– A gyermek esetleges betegségeit igazoló

dokumentum
– Tartós betegséget igazoló okirat, SNI-s

szakértői vélemény
Amennyiben az óvodaköteles gyermek
az óvodai kötelezettségét külföldön telje-
síti, a szülő köteles a beiratkozás idejének
utolsó napját követő 15 napon belül írás-
ban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
Az óvodavezető a felvételi, átvételi kére-
lemnek helyt adó döntését írásban, 2022.
május 16.-áig kiküldi.
Mindenkit szeretettel várunk!

Gerencsér Zita intézményvezető

A n y a k ön y v i  h í rek
Születések

Szabó Kolen 2022. január 15.
Klencsár Miska 2022. március 11.
Fekete-Lucsik Mira 2022. március 16.

Házasságkötések

Pap Attila és Nagy Annamária

2022. március 5.

Bartus Lajos és Cseperkáló Dominika

2022. március 11.

Dékány László és Rozgics Alexandra

2022. március 26.

Halálesetek

Szekeres Erika szül.: Szamai Erika (41)

Trozner Szilágyi Márta 

szül.: Gyulai Márta (76)

Básits Szvetozárné 

szül.: Szecsuácz Angyalka (86)

Nagy Jánosné szül.: Gábler Aranka (88)

Nátrán Istvánné 

szül.: Misurák Julianna Irén (57)

Halupka Imréné szül.: Osztoics Mária (79)

Bata László Jánosné szül.: Beliczai Klára (83)

Csomor Sándor (66)

Major Endre (79)

Bogdán Lajosné szül.: Szentesi Juliánna    (81)

A szomszéd településen Szi get új fa -
luban 2022. február 19-én került megren-
dezésre tizenkettedik alkalommal a Falu-
disznótor, melyre Szigetcsép is meghí-
vást kapott. A szigetcsépi csapat tagjai
Fibi Tamás, Kriszt Henrik, Kriszt Hen -
rikné Ma tild, Tóth Gábor és Zsingor Szi-
lárd volt. A felkérésnek megfelelően, töl-
tött káposzta készült, mely annyira jól si-
került, hogy kiérdemelte az első helye-

zést – az arany fakanalat. Nagyon jó hangulatban – sok munkával telt a
nap, mely este egy fergeteges bulival zárult. Köszönjük a meghívást
Szigetújfalunak!

Kriszt Henrik

Faludisznótor

Foci, foci,foci…
A Szigetcsép Sc Sport Klub Egye sület

háza táján változás következett be, új el-
nökségi és köz gyűlés tagváltás történt.
Az új tagok célja, hogy Szigetcsép szí-
vében, egy a településhez méltó futball-
pálya és öltöző várja majd a focizni sze-
rető gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket,
„öregfiúkat”. A felnőtt csapat edzője
sze mélyében is változás történt, Rozgics
Zsolt (Stina) vette át a stafétabotot Her -
te lendy Rolandtól, akinek ezúton is kö-
szönjük eddigi munkáját. Roland nem
hagyta el a csapatot, játékosként tölt be a
„húzó” szerepet!

Engedjék meg hogy itt meséljem el,

hogy a Szigetcsép SC-nek kis szurkoló-
tábora is alakult, „Ultrák” néven. A ha-
zai meccsre ha valaki kilátogat, láthatja a
lelkes gyerekcsapatot szurkolni füsttel,
dobbal, énekkel. Köszönjük, hogy buz-
dítják a fiúkat! Következő hazai meccset
húsvét vasárnap 2022. 04. 17-én 16:00
órakor Duna füred ellen játssza a felnőtt
csapatunk. Szurkoljunk együtt! Hajrá
Csép!!!!                Zeleiné Virág Melinda

BEIRATKOZÁS a Záhonyi Hugóné Óvodába
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A VÍZ VILÁGNAPJÁRA…
A Víz Világnapjának ünnepe minden év-

ben projekt hét keretében kerül megrende-
zésre óvodánkban. Ez egy ENSZ világnap,
ami 1993-ban indult, és amellett, hogy ün-
nepli a vizet, felhívja a figyelmet arra, hogy
jelenleg is 2 milliárd ember él biztonságos
vízhozzáférés nélkül. A világnap egyik fő
célja, hogy cselekvésre buzdítsa már a legki-
sebbeket is. A gyermekek a játékon keresz-
tül tanulnak, tapasztalnak. Érdemes több te-
rületen keresztül is feldolgozni egy téma-
kört. Játszhatunk mozgásos játékokat, hasz-
nálhatunk minél több érzékszervet. Fontos a
játékok közben néhány dolgot átbeszélni a
gyermekekkel. Elmondhatjuk, hogy a víz az
élet egyik alap feltétele. Minden nap hasz-
náljuk, minden nap találkozunk vele. Szinte
egyértelmű, hogy van és a rendelkezésünkre
áll. Azonban vigyáznunk kell rá, óvnunk
kell tisztaságát, hiszen nemcsak az ember-
nek, de az állatoknak és a növényeknek is
szüksége van vízre!  

Megbeszéljük, kérdéseket teszünk fel ar-
ról, hogy miért fontos a víz, mitől kell meg-
védenünk, miért kell megvédenünk? Milyen
vizeket ismernek? Milyen vizeket látogattak
meg már közösen? Megbeszéljük, hogy mi
mindenre használjuk otthon a vizet? (mosás,
főzés, mosogatás, fürdőszobai teendők, nö-
vények, állatok gondozása stb…) Ki is pró-
bálhatjuk mindezeket.

Ismerkedés a víz tulajdonságaival. Meg-
tapinthatjuk a vizet, fújhatunk buborékokat,
halászhatunk lavórból.  Öntögethetjük egyik
edényből a másikba. Ha épp újra hűvösre
fordult az idő, hadd legyen ez egy különle-
ges alkalom, hogy vizezhetnek a szobában
is. Tapasztalatot gyűjtünk a víz halmazálla-
pot változásaival kapcsolatban. Kísérlete-
zünk! Különböző anyagból készült tárgya-
kat gyűjthetünk a szobából, természetből.
Átbeszéljük a gyermekekkel, hogy mi miből
készült, fogalmazzák meg, hogy vajon elsüly-
lyed-e a vízben az adott tárgy? Ezt követően
tegyük bele a vízbe ezeket a dolgokat és
nézzük meg, ellenőrizzük le, hogy ki gon-
dolta jól. Egy kis ideig ázni hagyjuk a tár-
gyakat, hátha van olyan köztük olyan, ami
nem süllyed el rögtön.

Szivárványos vízből szivárványos virág
Mi történik a vízzel, ha ételfestéket cse-

pegtetünk bele? Mi történik a fehér virágok-
kal, ha ebbe a vízbe tesszük őket? Ezután
nincs más hátra, mint megfigyelni, hogy mi
is történik. Megbeszéljük a gyermekekkel,
hogy ők mit gondolnak, mi lesz a kísérlet
eredménye?

Ugyanannyi, több, kevesebb? Megpróbál-
hatjuk különböző formájú befőttesüvegekbe
ugyanannyi vizet tenni. Kérdezzétek meg,
hogy ugyanannyi víz van-e az üvegekben?
Mutassuk meg a gyermekeknek, hogy iga-
zuk van-e vagy sem. Öntsük ki a vizet min-
den üvegből ugyanolyan poharakba és ak-
kor meglátják, hogy, ugyanannyi víz volt
minden üvegben. Ugyanez a kísérlet fordít-
va is végezhető. Töltsék fel az üvegeket úgy,
hogy egy szintig álljon benne a víz. A kérdés
és a bizonyítás is ugyanaz. A látvány kedvé-
ért itt is megfesthetjük a vizet ételfestékkel.
Megpróbálhatják a gyermekek a szerint sor-
ba rendezni az üvegeket, hogy mennyi víz
fér bele. Melyikbe fért a legkevesebb, me-
lyikbe a legtöbb?

Mozgásos játékok
Jégszobros játék: Ezt a játékot lehet futás-

sal – vagy bármilyen haladós mozgással
(kúszás, mászás, páros lábon ugrálás) – egy-
be kötni. Miközben a gyermekek haladnak a
jégszobrász alkot. Amikor a szobrász mond-
ja, hogy mivé kell változni, akkor a gyerme-
kek megfagynak. (hajóvá, hullámmá, kagy-
lóvá, delfinné stb…)

Utánzó játék:A gyermekek utánozzanak
különböző mozgásokat: Béka ugrás, járás
gyors úszás kartempóját utánozva, járás
mellúszás kartempóját utánozva, motorcsó-
nak – futás, közben hangos berregő hang
adása.

Vizes„activity”: Játszunk el különböző
vízzel kapcsolatos tevékenységeket. Muto-
gatás közben nem szabad beszélni! A többi-
eknek ki kell találnia..

Színhorgászat: A gyermekeknek minél
rövidebb idő alatt megadott színű tár-
gyat/tárgyakat kell gyűjtenie. Ezekhez moz-
gást is kapcsolhatunk. Egy kis matematikát
is csempészhetünk bele azzal, ha megmond-
ják, hány darab tárgyat kell gyűjteni. pl.:
„Hozz egy kék tárgyat egy lábon ugrálva.”
„Hozz három piros dolgot úgy, hogy négy-
kézláb mászol.” Lehet gyorsasági verseny a
tárgyak helyre pakolása.

Művészetek
A művészeteken keresztül is szoktunk is-

merkedni a vízzel. Hallgathatunk vízzel
kapcsolatos komolyzenét, nézegethetünk
vízzel kapcsolatos festményeket! A gyerme-
kek is festhetnek hasonlót. Megpróbálhat-
nak zenehallgatás közben vízi világot feste-
ni. Ezeket kiegészíthetik papírból kivágott
elemekkel is. Vajon őket, hogyan ihleti meg
a víz látványa, csobogásának a hangja, illa-
ta? Az aulában kialakított nagyszabású ten-
geri világ is adhat inspirációt a gyerekeknek
ezekben a hetekben képzeletviláguk alaku-
lásában. Rengeteg ötletet lehetne még e té-
mában felhozni, melynek csak a fantázia
szabhat határt. Talán ezek a kezdő lépések
ahhoz, hogy egy gyermek életébe bevezet-
hessük természeti értékeink megóvására irá-
nyuló törekvéseinket. VIGYÁZZUK KÖ -
ZÖSEN TERMÉSZETI ÉRTÉKEINKET!

Összeállította: Márfiné Werling Angéla

ÓVODAI HÍREK
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Nem úgy kezdem, hogy egyszer volt, hol nem volt, hiszen amit
most elmondok, nem is olyan régen, talán éppen a napokban és ta-
lán éppen a ti kis falutokban történt...

Rozika mindig mindent jobban akart tudni mindenkinél. Nem
tűrte, hogy magyarázzanak neki, tanítsák, csak a maga fejére hall-
gatott. Elmondok egy történetet arról, mennyire ráfizetett egyszer
az önfejűségére.

Rozika már napok óta azzal dicsekedett az iskolában, hogy az
idén maga festi meg a húsvéti tojásokat és azok olyanok lesznek,
hogy mindenki eltátja a száját, ha rájuk néz. Gyönyörű mintákat
pingál rájuk...Szebbeket, mint akárki.

Volt, aki nevetett, de volt, aki komolyan vette Rozika szavait, és
egy kicsit irigykedve sóhajtotta: „Miért nem vagyok én is olyan
ügyes, mint Rozika!”  

Húsvét vasárnapján Rozika édesanyja megfőzte a tojásokat, ki-
rakta őket egy tálcára és így szólt:

– No, kislányom, akkor elmondom, hogyan csináld...
– Tudom én magam is, tessék csak hagyni, majd én megfestem

őket.
– Ahogy gondolod – válaszolta az édesanyja és kiment a szobá-

ból.
Rozika pedig hozzáfogott a munkához. Odakészítette a festékes

dobozt, színes ceruzát, no meg az üzletben vásárolt tojásfestéke-
ket. Hosszas töprengés után úgy döntött, feketével mintáz, mert az
minden színen jól érvényesül.

Befestette hát a tojásokat az üzleti festékekkel, majd amikor
megszáradt – ahogy az előző évek során édesanyjától látta – sza-
lonnával kente be őket, hogy jobban csillogjanak. Igen ám, de
amikor hozzákezdett a mintázáshoz, a fekete szín úgy futott szét a
zsíros tojásokon, mintha gúnyt űzne Rozika tudálékosságából.
Próbálta tussal, színes ceruzával, de a gondolatban oly szépre szí-
nezett tojások csak nem akartak sikerülni. Keze könyökig masza-
tos lett, orra hegyén nagy piros folt éktelenkedett, arca bohócéhoz
hasonlított.

Így talált rá édesanyja és nem állhatta meg, hogy nagyot ne ka-
cagjon.

Rozika egy darabig türtőztette magát, de aztán keserves sírásra
fakadt. 

– Mi lesz, ha holnap eljönnek az osztálytársaim? Azt mondtam,
ilyen tojásokat sehol nem látnak majd…Virágokat ígértem nekik,
gyönyörű virágos, hímes tojásokat…

Édesanyja elkomolyodott, de egy szót se szólt. 
Rozika keveset aludt ezen az éjszakán. Hol a fekete festékkel,

hol a maszatos tojásokkal birkózott, hol a csúfolkodó fiúk elől fu-
tott, bújt az ágy alá, …s reggel, alig ébredt fel, máris bekopogtatott
az első locsoló. Talán a kíváncsiság vitte olyan korán Roziká ék -
hoz, tudni akarta, milyenek azok a híres tojások. 

Rozika tűrte, hogy pajtása meglocsolja, de amikor édesanyja az
éléskamra felé indult, legszívesebben elsüllyedt volna szégyené-
ben. És csodák csodájára…a kamrából előkerült tojásokról szebb-
nél szebb virágok mosolyogtak a kíváncsi kis locsolóra!
Rozikának még a szája is tátva maradt a csodálkozástól. Ezek len-
nének az ő maszatos tojásai? Édesanyja mosolyogva nézett rá, és
csak akkor szólalt meg, amikor a kisfiú sűrű köszöngetések között
elment. 

– Látod, kislányom, milyen szép hímes tojásokat lehet készíte-
ni, ha az ember érti a módját, de te nem akartad, hogy megtanítsa-
lak rá, pedig nekem is meg kellett tanulnom…Öreganyám mutatta
meg kicsi koromban. Nem boszorkányság ez, csak olvasztott vi-
asz kell hozzá meg egy vékonyka ecset, aztán jöhet a tojásfesték…

– Köszönöm, anyukám, nagyon szépen köszönöm.

MESESAROKVígh Rózsa: 
Rozika tojást fest

Pályázat
Április 15-től a fenntarthatóság jegyében, környezetvédelmi té-
májú pályázatot hirdet a Záhonyi Hugóné Óvoda. Minden 15
év alatti szigetcsépi gyerek pályázhat. Az elkészült pályaműve-
ket a Záhonyi Hugóné Óvodában kell leadni, vagy a Lottózóba,
május 16-ig.

A legjobb pályamunkákat kiállítjuk a Művelődési Házban. A
nyertesek értékes tárgyi jutalomban részesülnek. 
Első kategória: 3-7 éves korig (óvodások)
Második kategória: 7-10 éves korig (kis iskolások)
Harmadik kategória: 10-15 éves korig (felső tago-
zatosok)

A pályamunkák formailag, technikailag és
méretben nincsenek korlátozva, minél szí-
nesebbek legyenek és tükrözzék a környe-
zetvédelmi, ökológiát óvó szemléletet.

Ünnepélyes eredményhirdetés, május 27-
én 10 órakor az óvodában.
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A CSOP-PA-ban jártunk
Március 26-án iskolánk tanulmányi kirándulást szervezett

Buda pestre, a Csodák Palotájába. A buszok reggel az iskola elől
indultak, majd egy kis vidám utazás után minden osztály megér-
kezett a Csodák Palotájába. A belépőket a tankerülettől kaptuk –
köszönet érte –, amely a különböző programokon való részvételt
is tartalmazta. Minden osztály megtalálta a korának megfelelő
programot a kis elsősöktől kezdve egészen a nyolcadikosoknak
szóló komolyabb témákig. Így tanulóink megtapasztalhatták a
mágnesesség törvényeit, láthattak különböző illúziókat, a nagyob-
bak a Születés Házában is jártak. Az Öveges színpadon érdekes
kísérleteket láthattunk, melyben kisdiákjaink is segédkeztek.  

A gyerekek nagyon élvezték, hogy mindent ki lehetett próbálni
és mindeközben játékosan tanulhattak is. Délután élményekben
gazdagon, fáradtan tértünk haza.

Házi vizsga német nyelvből   
Iskolánkban idén februárban is megrendezésre került a helyi

német szóbeli nyelvvizsga, immár harmadik alkalommal. Mivel
ez egy kiváló alkalom arra, hogy nyolcadikos tanulóink tanúbi-
zonyságot tegyenek eddig elért tudásukról és képességeikről, sze-
retnénk a vizsgával iskolánkban hagyományt teremteni. A gyere-
kek a nyolc év alatt folyamatosan készültek arra, hogy a vizsgán
helyt tudjanak állni. Elmondhatjuk, hogy minden nyolcadikos ta-
nulónkra büszkék vagyunk: a vizsgát minden tanuló sikeresen tel-
jesítette. A gyerekek tíz hétköznapi témakörön belül / utazás, csa-
lád, szabadidő, sportolás…/ kötetlenül tudtak beszélni, mondato-
kat, kérdéseket megérteni, válaszolni és képleírást készíteni. 

Gratulálunk Mindenkinek!
Antoni Anett némettanár, osztályfőnök

HAPPY HÉT– VÍZ VILÁGNAPJA
Iskolánk részt vett az ország egyik legnagyobb egészségvédő

programján: a Happy héten március 21-25. között. Ennek kereté-
ben olyan ismeretekre tettek szert tanulóink, melyek hozzájárul-
nak az egészséges életmódjukhoz. Diákjaink folyadékbeviteli
szokásainak megváltoztatása  volt a célunk, hiszen, mint tudjuk
napi 2 liter folyadék/víz!!!/ szükséges a fizikai és szellemi képes-
ség, egészség megőrzéséhez. Ezért a Happy hét keretében  a sok
cukros, szénsavas üdítő helyett, melyet sajnos fogyasztanak gye-
rekeink, tiszta vizet ihattak tanulóink. 

Itt köszönöm meg a Buzássy-család, valamint a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat szponzori felajánlását, melynek jóvoltából
0,5 l-es palackos vizeket tudtunk adni több alkalommal is minden
tanulónak. 

Tanóráinkon pedig játékos ismeretterjesztő feladatokkal foglal-
koztunk, délelőtt és délután a képzőművészeti órákon kézmű -
veskedtek a gyerekek, majd kiállítást szerveztünk a munkáikból.
Tartalmas egészségmegőrző hetet tudtunk magunk mögött, és bí-
zunk abban, hogy egyre több diákunk fog a jövőben minél több-
ször vizet fogyasztva egészséges életmódot élni. 

A programok megvalósításában ezúton is köszönöm kollégáim
támogató segítségét. 

Süki Judit  intézményvezető
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ISKOLAI BEIRATKOZÁS

Tisztelt Szülők!

Kérjük Önöket, hogy a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai
beiratkozást lehetőleg az online felületen végezzék el, ezzel nagy-
ban lerövidítve a kötelező személyes megjelenés időigényét.

Az online beiratkozó felület 2022. április 6-án nyílik meg.

Erről minden információt az iskola weboldalán megtalálnak a
Beiratkozás 2022 dokumentumban. http://iskolaszigetcsep.hu/

Az online ügyintézés mellett április 21-én (csütörtökön) 8-16
óráig, 22-én (pénteken) 8-16 óráig lesz lehetőség a személyes
ügyintézésre.

A torlódás elkerülése miatt kérjük, előre egyeztessenek időpontot a
titkársággal: +(36)  24-513-630    •    +(36)  30-850-0277

titkarsag@kimi-szcsep.edu.hu

Köszönettel: Vezetőség

Gratulálunk!

Szívből gratulálunk a Gál Szőlőbírtok újabb sikereihez.

Az idén
Marseille-ben
megrendezett

„Mondial du Rosé”
borversenyen, azaz 

a rozé borok
nemzetközi

megmérettetésén, a
2021-es évjáratú
Anna Rosa rozé
gyöngyöző boruk

aranyérem
díjazásban
részesült! 

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ PD-1400
Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

2317 Szigetcsép Szabadság u. 1-3.  E-mail: igazgatosag@kimi-szcsep.edu.hu
Tel. 06-24-513-630,  Tel.: 0630/8500-277
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