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A pályázat célja, lehetőséget biztosítani egy kis
verseny keretében annak,  aki szeretné

megmérettetni ünnepi díszbe öltöztetett
kertjét, udvarát, házát.

Kérjük mindazokat, akik csatlakozni
szeretnének 

a versenyhez névvel, címmel 
„Az Ünnep Fényei” jeligével ellátott

jelentkezésüket 

2022. december 15-ig küldjék meg a 
titkarsag@szigetcsep.hu e-mail címre.

A zsűri tagjai december 16. és 17. között jár-
ják majd az esti  órákban a települést, és te-
kintik meg a megadott címeken az ünnepi
kivilágításokat.

Az első három helyezett ajándékkosárban 
részesül, melynek átadására 2022. decem-
ber 18-án (vasárnap) 10:30 órakor a 
4. adventi gyertyagyújtás alkalmával 
a Katolikus Parókián kerül sor.

Várjuk jelentkezésüket!

Szigetcsép Községi Önkormányzat 
pályázatot hirdet az ADVENTI időszakban

„ÜNNEP FÉNYEI”
címmel

2022. december 4. (vasárnap) 16 óra2022. december 4. (vasárnap) 16 óra
Általános Iskola, valamint a Szigetújfalui 
Zenebarátok Egyesületének műsora

2022. december 11. (vasárnap) 16 óra2022. december 11. (vasárnap) 16 óra
Tschip énekkar, valamint a Hittanosok műsora

2022. december 182022. december 18.. (vasárnap) 10:30 óra (vasárnap) 10:30 óra 
(Mise után)(Mise után)

LOHR KAPELLE KARÁCSONYI KONCERTJE

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Advent vasárnapi gyertyagyAdvent vasárnapi gyertyagyúújjtátássokok

Sütivásár

Tea

Forralt borMindhárom adventi gyertyagyújtás a
Katolikus Parókiában kerül

megrendezésre 

Kedves Szigetcsépiek!

Ebben az évben, már az utolsó hónapot írja a naptár. Ez a készülődés, vára-
kozás és számvetés időszaka.
Az év második felében szembesülnünk kellett a megnövekedett energia-
árakkal, amelyek éppúgy megterhelik a háztartásokat, mint az önkormány-
zatot. Tisztában vagyok azzal, hogy a pénzünk értéke napról napra keveseb-
bet ér. Ezért is döntöttünk úgy a Képviselő-testülettel, hogy míg más önkor-
mányzatok adókat emelnek, mi megpróbáljuk a 2023-as költségvetési évet
adóemelés nélkül végig vinni. Így szeretnénk támogatni a lakosságot ebben
a nehéz időszakban. 

Az idei év végén az öregségi nyugdíjasok, nagycsaládosok és szociális ellá-
tottak ismét részesülhetnek karácsonyi támogatásban, utalvány formájában. 

Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész évben
segítették településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. Köszönöm
a Képviselő-testületnek, a helyi civil szervezeteknek, a nemzetiségi önkor-
mányzatoknak, a közalkalmazottaknak, a polgármesteri hivatal, az iskola,
az óvoda és az egészségügyi dolgozóknak, hogy helytálltak, és jó színvona-
lon végezték  mindennapi feladataikat. Köszönöm a lakosságnak, hogy ész-
reveszik erőfeszítéseinket, és értékelik a fejlődést.

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé
az ünnepeket. Leljék meg örömüket szeretteikben és embertársaikban, hogy
a karácsony boldog legyen, és az új esztendőt újult erővel kezdhessük. 

Áldott, Békés, Szeretetteljes Karácsonyt és Egészségben, Sikerekben
Gazdag Új Évet kívánok Mindenkinek!

Tóthné Kriszt Judit polgármester
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ÚJ  EGÉSZSÉGHÁZ
Ünnepélyes keretek között 2022. szeptember 19-én a Magyar

Falu Program keretében megvalósult négy projektet zártuk Szi-
getcsépen, mely alkalomból körünkben üdvözölhettük Gyopáros
Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos
úrat, és Bóna Zoltán országgyűlési képviselő úrat is. 

A négy beruházás: 
– Új háziorvosi rendelő építése 
– Szigetcsép, Kültelek utca útfelújítása – földút stabilizálása
– Új urnafal kialakítása a Szigetcsépi temetőben 
– Kisteherautó beszerzése Szigetcsép közterületeiért

Ezen négy beruházásról külön-külön szeretnék beszélni. Hisz
mindegyik nagy dolog egy település életében, de úgy gondolom
az Egészségház építése több szempontból is elsődleges.  
Bárczi Gusztáv szavaival élve: 

Szeresd egészségedet, mert ez a jelen.
Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.
Őrizd szüleid egészségét! – mert
a múlton épül fel a jelen és a jövő.

Az Önkormányzat tulajdonában álló, jelenleg még használat-
ban lévő orvosi rendelő több mint 60 évvel ezelőtt, az 1960-as
évek elején épült. Évtizedeken keresz-
tül ott szolgálati lakás és háziorvosi
rendelő működött, ahol néhai dr. Varga
József 1970 és 2010 között látta el a há-
ziorvosi feladatokat, majd 1994-től dr.
Varga Ágnes vette át és látja el a házi-
orvosi szolgálatot. Áldozatos munkáját
ezúton is köszönjük.

A Magyar Falu Program keretében
kiírásra került új orvosi rendelő építése
pályázati lehetőséggel élve a képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy elindul a
pályázaton. Bóna Zoltán országgyűlési
képviselő úr is támogatott minket, me-
lyet ezúton is köszönünk. Tudtuk, hogy
ha csak egy orvosi rendelőt építünk, az
még nem oldja meg a településen köte-
lező alapszintű egészségügyi ellátást.
Így tovább fejlesztve a tervet egy há-
rom egységből álló egészségház lett

megtervezve. Bodzán Antal építész úr már az első pillanattól
szívügyének tekintette a feladatot és teljes mellszélességgel állt
bele a tervezésbe. De az ő által vállalt feladat nem állt meg a ter-
vezőasztalnál – hanem mindvégig szemmel tartotta az építkezést
–, melyet ezúton is nagyon köszönök. 

Az épületnél fontos kritérium volt, hogy a településképbe is il-
leszkedjen, azonban a mai kor köve-
telményeinek megfelelően a passzív
ház minősítést is megkapja. Ennek
megfelelően hőszivattyúval és nap-
kollektorral van felszerelve, vezeté-
kes gáz nincs bevezetve. 

A tervezői munka után követke-
zett a közbeszerzési eljárás, melynek
nyertese az AL-Gép BAU Kft. lett. 

A kivitelezési munkákat 2021
szeptemberében kezdték meg és a
munkafolyamatok során nagy szak-
értelemmel és odafigyeléssel zajlot-
tak az építési munkálatok, míg fel-
épült a 220 m2-es épület. 2022. júni-
usára elkészült egy, a törvényi elő-
írásoknak megfelelően elkészített,
modern és akadálymentesített orvosi
rendelő, védőnői rendelő és fiókpa-
tika. 

Fotó: Fugerth Péter



Az épület gondolata – ugyan a Magyar Falu Program kereté-
ben kiírt pályázat alapján indult, de a pályázati forrásból megnyert
30 millió forint sajnos töredékét fedezte. A fennmaradó mintegy
190 millió forintot a helyi önkormányzat biztosította saját forrás-
ból. A szigetcsépiek által befizetett adófizetői forintokból. 

Bízom benne, hogy az épület falai között  dr. Varga Ágnes há-
ziorvos és kolléganői, illetve Kondréné Kiss Edit védőnő és a fi-
ókpatikában dolgozók jól fogják érezni magukat, és sikeres, ered-
ményes gyógyító munkát tudnak végezni. Az ide látogató betegek
pedig mielőbb meggyógyulnak. 

A másik nagy projektünk a Szigetcsép kültelek utca útfelújítá-
sa – földút stabilizálása volt, melyet a Magyar Falu Program kere-
tében benyújtott és megnyert 16 millió forintos támogatási forrás-
ból valósítottunk meg. Így Szigetcsép lakosait, egy stabil útalap-
pal ellátott elkerülő út szolgálja, melyet, ha lehetőségünk lesz rá,
aszfalttal is szeretnénk ellátni. 

A következő megvalósított beruházás egy újszerű, a mai kor
igényeinek megfelelően kialakított urnafal, mely a szigetcsépi
köztemetőben került megépítésre. A 48 fülkéből álló urnafal a
mai kor igényeinek és temetkezési szokásainak megfelelően,
hely- és költségkímélő megoldást kínál a temetőben. Eddig ilyen

lehetőség nem volt itt Szigetcsépen. A Magyar Falu Program ke-
retében megvalósult beruházást Magyar or szág Kormánya mint-
egy 6 millió forinttal támogatta. Az igényes kivitelezésért szeret-
nék köszönetet mondani a Niko Kert Kft. ügyvezetőjének,
Nikolics Mi lo vánnak és kollégáinak. 

A közterületi feladatok ellátásának megkönnyítése végett
éltünk, a szintén Magyar Falu Program által kínált lehetőség-
gel, és pályáztunk kisteherautó beszerzésére. Ezáltal a nap falu-
gondnoki feladatokat könnyebben, gyorsabban tudják ellátni a
kollégák. Ezen pályázaton 4,6 millió Ft-ot nyertünk, a többit
saját forrásból biztosítottuk. Így gazdagabbak lettünk egy Ford
kisteherautóval.

Kedves szigetcsépi lakosok, bízom benne, hogy minél előbb a
hétköznapjaikban is fogják tapasztalni a minőségi javulást és fej-
lődést. 

Vannak még terveink, szívügyem a település fejlődése és re-
mélem, hogy a további intézkedések és pályázatok lehetőséget
fognak nyújtani községünk további fejlődéséhez.

Tóthné Kriszt Judit 
polgármester
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Tisztelt Ügyfeleink!
Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetve a 9/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a Szigetcsépi
Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkarendjében a

2022. december 22. és 2022. december 30. (6 munkanap) közötti időszakra

IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal zárva tart!

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

Katona Éva  jegyző
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2022. június 13-i ülésén a Képviselő-testület

– módosította a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal alapító okira-
tát a Magyar Államkincstár felhívásának eleget téve, az általuk
rendszeresített új formátumú nyomtatvány alkalmazásával;

– eredményesnek nyilvánította a szigetcsépi óvoda és általános
iskola közétkeztetésére irányuló beszerzési eljárást, a beszerzé-
si eljárás nyertesének – egyetlen ajánlattevőként – a Prizma-Ju-
nior Zrt.-t hirdette ki;

– elfogadta a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környe-
zetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásá-
nak III. számú módosítását;

– elfogadta a DAKÖV Kft. 2021. évi tevékenységéről szóló be-
számolót és az abban foglalt 2022. évi fejlesztési tervet Sziget-
csép vonatkozásában;

– elfogadta az Inter-Ambulance Zrt. 2021. évi szakmai beszámolóját;

– elfogadta a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. által üzemeltetett
Szigetcsépi köztemető 2020. és 2021. évekre vonatkozó beszá-
molóját;

– elfogadta az Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány
2021. évi támogatásának felhasználásáról szóló elszámolását;

– úgy döntött, hogy az állatmentési tevékenységgel összefüggő
feladatok Szigetcsép közigazgatási területén történő ellátása ér-
dekében az Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány-
nyal Együttműködési Megállapodást köt, a támogatás 2022.
évre vonatkozó fedezetét, azaz 150.000 Ft összeget az önkor-
mányzat 2022. évi költségvetésének tartalékkerete biztosítja;

– megalkotta 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendeletét az Ön-
kormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról;

– megalkotta 9/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendeletét a 2022.
évi igazgatási szünet elrendeléséről.

2022. július 12-i rendkívüli ülésén a Képviselő-testület

– úgy döntött, hogy Szigetcsép hatályos településrendezési esz-
közeinek – a H6 jelű Ráckevei HÉV vonal korszerűsítése érde-
kében szükségessé vált – módosítása kapcsán a partnerségi
egyeztetést lezárja;

– úgy döntött, hogy a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására
pályázatot nyújt be a maximálisan igényelhető 164 erdei m3 ke-
ménylombos tűzifára, vállalva a belügyminiszter által hirdetett
pályázati kiírásban foglalt feltételeket;

– megalkotta 10/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendeletét az ét-
kezési térítési díj megállapításának szabályairól szóló 3/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2022. szeptember 19-i ülésén a Képviselő-testület

– elfogadta a Záhonyi Hugóné Óvoda 2021/2022. nevelési évben
végzett munkájáról szóló beszámolót; elfogadta a Szigetcsép
víziközmű rendszerét üzemeltető DAKÖV Kft. által a 2023.-
2037. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a telepü-
lés közműves ivóvízellátása és közműves szennyvíz-elvezetése
vonatkozásában;

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

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

– kinyilvánította azon szándékát, miszerint az őt terhelő vízi köz -
mű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási
kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irá-
nyuló Integrációs Programban részt kíván venni; döntött a
víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon Magyar Állam
részére történő térítésmentes átadásáról;

– felhatalmazta Tóthné Kriszt Judit polgármestert, hogy a vízi -
köz mű integráció során tárgyalásokat folytasson a Magyar Ál-
lammal, valamint a Nemzeti Vízművekkel az ingyenesen át-
adás ra kerülő víziközmű vagyon tárgyában; rögzítette azokat a
pontokat, amelyekben meg kíván állapodni; kinyilvánította,
hogy a tárgyalások sikertelensége esetén is fenntartja az Integ-
rációs Programban való részvételi szándékát;

– úgy döntött, hogy nem kíván csatlakozni a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez;

– úgy döntött, hogy a Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat részére 500.000 Ft összegű támogatást nyújt a testvér-
városi kapcsolatok ápolása, illetve kialakítása érdekében, a
günzburgi látogatás és a mosbachi küldöttség fogadása során
felmerült költségekhez; a támogatás fedezetét az önkormányzat
2022. évi költségvetésének tartalékkerete biztosítja;

– elfogadta a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 2022.
évi támogatásának felhasználásáról szóló elszámolását;

– úgy döntött, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésé -
nek szűkössége miatt nem nyújt támogatást a Ráckevei Ady
Endre Gimnázium végzős tanulói Szalagavató ünnepélyének
megrendezéséhez;

– megalkotta 11/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendeletét az Ön-
kormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

2022. október 10-i ülésén a Képviselő-testület

– módosította a település Településszerkezeti Tervét a Szigetcsép
hatályos településrendezési eszközeinek a H6 jelű HÉV vonal
korszerűsítése érdekében történő módosítása keretében;

– elfogadta a Szigetcsépi Polgárőr Egyesület 2021–2022.09.30.
közötti időszakban végzett munkájáról szóló beszámolót; meg-
alkotta 12/2022. (X. 11.) önkormányzati rendeletét a szociális
célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól;

– megalkotta 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendeletét a Helyi
Építési Szabályzatról szóló 9/2000. (XII. 6.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

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

Tóthné Kriszt Judit 
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Képviselő-testületi határozatokról, rendeletekről
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Településünkön az utóbbi időben gondot okoznak a
közterületen kóborló ebek. 

Figyelemmel arra, hogy az elmúlt években a szabályozás változott, érde-
mes felhívni az ide vonatkozó ágazati jogszabályok előírásaira az ebtartók
figyelmét. Az állat megóvása érdekében – állatvédelmi hatósági ügy –
az önkormányzat jegyzője a Kormányhivatal fő ál lat orvosával együtt-
működve helyszíni eljárás lefolytatását követően állatvédelmi bírság ki-
szabására jogosult. Ezzel szemben az ember megóvása érdekében pl.
kutyatámadás esetén, vagy kóborló kutya miatt a tulajdonosával szemben
a rendőrkapitányság szabálysértési bírság kiszabására jogosult. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a
továbbiakban: Ávt.), valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról
és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai alap-
ján a kutyatartás főbb szabályai a következők:
1. Az Ávt. 5. § (1) bekezdése szerint: „az állattartó gondoskodni köteles

az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásá-
ról, szökésének megakadályozásáról.” 
Tilos a kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű
ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan, a kistestű ebet 5 m-nél, közepes
testű ebet 7 m-nél, nagytestű ebet 9 méternél rövidebb eszközzel tartósan
kikötve tartani. 

2. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más
állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Belterület közte-
rületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon
lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb
irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Nem elfogadható, ha a
kutyák póráz nélkül kísérik gazdáikat!!! 

3. A kutya tulajdonosa köteles évente a 3 hónaposnál idősebb ebét ve-
szettség ellen – saját költségén – állatorvossal beoltatni, valamint a 4
hónaposnál idősebb ebet transzponderrel (chip) megjelöltetni. 

4. Az eb tulajdonosa vagy tartója a helyi önkormányzati ebnyilván tar tás -
ban való rögzítés céljából köteles a tartott kutyákat ebösszeíró adat-
lapon bejelenteni. 

Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kímé-
letére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsér-
ti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődésé-
hez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamá-
hoz igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára be-
hajtandó köztartozás. 

Tájékoztatom az ebtartókat, hogy az állatvédelmi bírság összege igen ma-
gas lehet, az állatvédelmi törvény 2021. január 7. napjától a korábbi
15.000 Ft helyett, 75.000 Ft-ban határozza meg az állatvédelmi bírság
alapösszegét. A bírság összegét a különféle cselekmények esetére előírt
szorzószám alapján kell megállapítani. (Így például, ha valaki az állat szö-
késének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott,
egyéb körülmény hiányában 6-os szorzószámot kell alkalmazni, így a bír-
ság mértéke, 6×75.000 Ft = 450.000 Ft lesz a korábbi 6×15.000 Ft =
90.000 Ft helyett.) 

Az alábbi állatvédelmi szabályok betartásával szabad állatot tartani:
Az állattartó köteles: a jó gazda gondosságával eljárni; az állat fajának,
fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételeiről, az állat
igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzésé-
ről, megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról,
szökésének megakadályozásáról gondoskodni; biztosítani a megkötve
tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is a za-
vartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.

Tilos az állatot: kínozni; emberre vagy állatra uszítani, illetőleg állatvia-

dalra idomítani; kényszertakarmányozásra fogni, kivéve
azegészségügyi megfontolásból való kényszerű táplálás
esetét; a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és
szállítani, elhelyezni; a teljesítőképességét felismerhetően meghaladó tel-
jesítményre kényszeríteni; természetellenes és önpusztító tevékenységre
szoktatni; elűzni; elhagyni; kitenni. 

Azon állattartó részére, aki tevékenységével vagy mulasztásával az állat-
védelmi előírásokat megsérti a helyszínen, egy összegben kifizetendő ál-
latvédelmi bírság kerül kiszabásra. Ha az állattartó az állatvédelmi előírá-
sok szándékos vagy ismételt megsértésével állatának maradandó egész-
ségkárosodását vagy elpusztulását okozza, újbóli állatvédelmi bírság ki-
szabása mellett az állat kedvtelésből való tartásától a jogsértés súlyától füg-
gően 2-8 évre eltiltható. 

Kérem, hogy a lakosság a fentiek figyelembevételével vegyen magához
állatot, és gondoskodjon róla! A köz- és magánterületeken felügyelet
nélkül kóborló – esetleg még védőoltással sem rendelkező – ebek ve-
szélyt jelentenek mind az ember –, mind az állat egészségre, illetve a
közlekedés biztonságára, a vagyonbiztonságra. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 193. §-a részletezi a veszélyez-
tetés kutyával szabálysértési tényállást.
Az (1) bekezdés értelmében: Aki a felügyelete alatt álló kutyát 

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre,
vagy kóborolni hagyja, azaz a kutya a gazdája, vagy a felügyeletére
hivatott személy tudtával, de ellenőrzése nélkül tartózkodik a közterü-
leten. Az elkövető aktív, tevőleges magatartással valósít meg szabály-
sértést (pl. kiengedi a kutyát futtatás céljából). A kóborolni hagyás ak-
kor valósul meg, ha az állat tulajdonosa vagy felügyeletére hivatott
személy tudja, hogy az állat a közterületre kijutott, de azt hagyja és be-
letörődik abba, hogy az állat közterületen kóboroljon, felügyelet nél-
kül bolyongjon. Azaz nem gondoskodnak arról, hogy állat a tartási he-
lyét ne hagyhassa el. Az elkövető passzív magatartással valósítja meg
a szabályértést (pl. az ingatlan udvaráról kijutó kutyát nem keresi meg,
kerítését nem javítja meg).
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a
vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elenge-
di vagy kóborolni hagyja, 
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – se-
gítő kutya kivételével – szállítja,
d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő
területére vagy játszótérre – segítő kutya kivételével – beengedi, illet-
ve beviszi, szabálysértést követ el. 
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház
(lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táb-
lát, szabálysértést követ  el.
A potenciálisan veszélyes, illetve nagytestű állat esetében tábla kihe-
lyezése kötelező, amely cselekmény elmulasztásáért az állat tartására
hivatott személy tehető felelőssé. A veszélyes ebet körülhatárolt terü-
leten (pl. udvaron) belül, zárt ketrecben kell tartani. 

Felhívom minden állattartó figyelmét, hogy kutyáját kóborolni se
közterületen, se más ingatlanán nem hagyhatja. Az ebet megfelelő,
biztonságos helyen kell tartania, vagy a jogszabályi előírásoknak
megfelelően gondoskodnia kell a szökésveszély megakadályozásáról! 
Embertársaink egészségének és testi épségének megóvása érdekében ké-
rek minden kutyatartót, hogy az ebet a hatályos jogszabályoknak megfele-
lően tartsa ingatlanán belül, kötelező mikrochippel és védőoltással való el-
látásáról gondoskodjon! 

A település nyugalma érdekében segítő közreműködésüket köszönöm!
Katona Éva jegyző

FELHÍVÁS ebtartási szabályok betartására
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UI: Kezdjük talán néhány praktikus kérdéssel. Szigetcsépen a
napi ellátottak száma 200-220 fő körül alakul, az érintett intéz-
ményekben nincs főzőkonyha, mégis hogyan történik akkor az
ellátás?

BA: Szigetcsépen valóban nincs főzési tevékenység, ilyen adag-
számnál ez nem is lenne gazdaságos. A cégcsoportnak több köz-
ponti konyhája van, a legközelebbi Csepelen. Tulajdonképpen ez
az üzem most a legnagyobb büszkeségünk, hiszen idén február-
ban fejeződött be a teljeskörű felújítása, napi 5000 adag étel ké-
szítésére alkalmas kapacitással. 

UI: A szállítás nem okoz problémát az ételek minőségét illetően?

BA: Az ételszállításnak, tárolásnak pontos szabályai vannak, de
az a 30-40 perces út, ami a konyha és az intézmények között fel-
merül, mindenképpen megfelel ezeknek. Nagyon fontos a tálalási
folyamatra vonatkozó előírá-
sok betartása is, ami viszont az
intézményi dolgozók munká-
ja. 

UI: A Prizma-Junior Zrt. egy
évre nyerte el a közétkeztetési
feladatok ellátásának lehetősé-
gét Szigetcsépen, amely szer-
ződés két évvel meg hosz -
szabbítható. Megéri egy olyan
nagy vállalatnak, mint az Önö-
ké ilyen kistelepülések ellátá-
sával foglalkoznia?

BA: Rengeteg kistelepülést lá-
tunk el, nemcsak Pest környé-
kén, de vidéken is. Kifejezet-
ten fontos elemei ezek a meg-
bízások a működésünknek, nagyon megbecsülünk minden meg-
bízást, jómagam ugyanolyan sikerként élem meg, ha 200 vagy
2000 adagos megbízást nyerünk el.      

UI: Azért a közétkeztetés nem egy hálás iparág, általában csak az

elégedetlen vélemények kapnak széles nyilvánosságot. Az üzleti
eredményeken kívül mit jelent Önöknek a siker?

BA: A közétkeztetés valóban nem egyszerű terület és nem is túl
nagy a társadalmi megbe-
csültsége. Roppant szigorú
szabályok vonatkoznak ar-
ra, mit és milyen mennyi-
ségben használhatunk fel a
főzés során, amit csak te-
téz, hogy évek óta nehe-
zebb és nehezebb az iparág
gazdasági környezete a
covid helyzettől, a munka-
erőhiányon át, épp most az
energiaárak emelkedéséig.
Mégis, mi nagyon büszkék
vagyunk arra, hogy kihoz-
zuk a maximumot a ren-
delkezésre álló szerény ke-
retekből, és tisztában va-
gyunk azzal, hogy nagyon
fontos „közfeladatot” lá-

tunk el. Én emiatt rendkívül büszke vagyok a kollégáim munkájá-
ra és hozzáállására.

UI: Ha már szóba került az alapanyagok  kérdése, mi a tapasztalat
a közétkeztetésben elvárt egészséges táplálkozási szabályok elfo-
gadását illetően? 

BA: 2014-től kezdődően nagyjából minden főbb összetevő ese-
tén van minimális vagy maximális naponta adható mennyiség
meghatározva, attól függően, hogy az ellátottak számára az hasz-
nos vagy inkább kerülendő alapanyag. De ezen kívül az ételek
változatosságára és az elkészítés módjára is vannak korlátok. Eb-
ből adódóan a közétkeztetés ízvilága mindig erősen különbözni
fog a hagyományosnak mondott magyar konyhától. Ugyanakkor
én azt tapasztalom, hogy ahogyan lassan felnő egy új generáció
ebben a rendszerben, egyre kevesebb a panasz, szép lassan be-
ágyazódik a rendelet az étkezési szokásokba.

ÚJ SZOLGÁLTATÓ A KÖZÉTKEZTETÉSBEN

Legfontosabb betartandó határértékek napi háromszori étke-
zés biztosítása esetén általános iskola alsó tagozatán:
– 1100-1320 Kcal
– Megengedett napi sóbevitel: 3,5 g.
– Menü zsírtartalma: legfeljebb 30%
– Menü hozzáadott cukor tartalma: legfeljebb 10%
– Étlap változatossági mutatója: legalább 60%
– 2 adag zöldség vagy gyümölcs, amibõl 1 adag nyersen
– 2 adag gabonaalapú élelmiszer, melybõl legalább 1 adag-

nak teljes kiõrlésûnek kell lennie

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírá-
sokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2014-ben lépett
hatályba. A rendelet alapja egy WHO kutatás, amely rögzítette
az egészséges táplálkozás sarokköveit felnőttek és gyermekek
esetén. Mivel a közétkeztetés biztosítása önkormányzati köz-
feladat, ezért a jogalkotó társadalmi felelőssége, hogy ne csak a
tápanyag bevitel mennyiségét, de annak megfelelő összetételét
is biztosítsa. A rendelet végrehajtását az illetékes kormányhiva-
tal népegészségügyi szervei folyamatosan ellenőrzik.

Szeptembertől a Prizma-Junior Zrt. átvette településünkön a közétkeztetési feladatok ellátását. Ennek al-
kalmából a cégcsoport vezérigazgató-helyettesét, Boros Attilát kérdeztük a cégcsoportról és szolgáltatá-
saik részleteiről.
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Hamu hulladék nem helyezhető a hulladékgyűjtő edények-
be. Amennyiben kollégáink hamu hulladékot találnak a
hulladékgyűjtő edényben, a hulladék nem kerül beürítésre!

A fűtési szezon indulásával sokan vegyes tüzelésű kazán-
nal/kályhával fűtenek, melynek mellékterméke a salak és a
hamu, mely nem kommunális hulladék.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hamu, salak és kazánpor
egyrészt a hulladékrakodó kollégák egészségére, másrészt a
tehergépjárművek működőképességére is veszélyt jelent, te-
kintettel arra, hogy tűzveszélyes és előidézheti a további
hulladék begyulladását.
Javasoljuk a Tisztelt Ingatlanhasználóknak, hogy a hamut
lehetőség szerint a telkükön hasznosítsák, mivel a kihűlt fa-
hamu számos nyersanyagot tartalmaz, az akár a komposzt-
ba is hasznosítható.
Kérjük Ügyfeleinktől, a fent leírtak betartását. Amennyi-
ben személyzetünk a gyűjtés során hamut észlel a kihelye-
zett hulladékgyűjtő edényzetben, Társaságunk az ürítést
megtagadhatja.

Társaságunknak csak a közszolgáltatás körébe tartozó hulla-
dékok tekintetében áll fenn szolgáltatási kötelezettsége.
Ezen hulladékok zöme a háztartási hulladék és a települési
hulladék csoportjába sorolható be a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) alapján:

Ht. 2. § (1) 21. háztartási hulladék: a háztartásban, ideértve
a lakó-, üdülő, vagy hétvégi házas ingatlanban, valamint a
háztartásokhoz tartozó közös használatú helyiségekben kép-
ződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely magá-
ban foglalja a papír- és kartonpapír-, üveg-, fém- és mű-
anyaghulladékot, biohulladékot, fa- és textilhulladékot, cso-
magolási hulladékot, elektromos és elektronikus berendezé-
sek hulladékait, elem- és akkumulátorhulladékot, továbbá a
lomhulladékot, így különösen a matracokat és bútorokat;

Ht. 2. § (1) 27. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a
közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését,
elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény
fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezé-
sét biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás;

Ht. 2. § (1) 43. települési hulladék: a háztartási és a háztar-
tási hulladékhoz hasonló hulladék, amely nem foglalja ma-
gában a termelésből, a mezőgazdaságból, az erdészetből, a
halászatból származó hulladékot, a nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvizet, a szennyvízhálózatból és a
szennyvízkezelő művekből származó hulladékot, így különö-
sen a szennyvíziszapot, továbbá az elhasználódott járműve-
ket, és az építési-bontási hulladékot;

A 10 01 01 EWC kódú hamu, salak és kazánpor megnevezé-
sű hulladék termikus folyamatból származó hulladék, mely
az idézett rendelkezések szerint nem tartozik a közszolgálta-
tás körébe tartozó hulladékok közé, így ezen hulladék elszál-
lításával, kezelésével stb. nem áll fenn kötelezettsége a
közszolgáltatónak.

Köszönjük együttműködésüket!

Üdvözlettel:
Ügyfélszolgálat DTKH Nonprofit Kft.

ugyfelszolgalat@dtkh.hu
web: www.dtkh.hu

FELHÍVÁS

UI: A mennyiségi korlátokra tudna mondani néhány példát?

BA: A legtöbbet emlegetett kérdés a hozzáadott só mennyisége,
iskolás korú gyerekeknek naponta legfeljebb 3,5 gramm adható.
De egyébként hasonlóan szigorú az előírás a cukorral, fehér ke-
nyérrel, tészta félékkel. Rengeteget tejet, tejterméket és zöldség-
félét biztosítunk.
UI: Ha ennyire leszabályozott a főzési tevékenység, lehet egyál-
talán érezhető különbség a szolgáltatók között?

BA: Nem sok lehetőségem van a versenytársak kínálatát kóstol-
hatni, de azt tudom, hogy a kollégáim nagyon kemény fejlesztési
munkában vannak folyamatosan, hogy például a só hiányát kü-
lönböző fűszerkombinációkkal enyhítsék. Állandóan dolgozunk
a receptúráinkon, most épp a leveskínálatunk van átalakítás alatt. 

UI: Hogyan jutnak visszajelzésekhez a fejlesztések eredményéről
és általában szolgáltatásukról is?

BA: A legfontosabb, hogy központi receptúrákkal dolgozunk, te-
hát, a minőség minden Prizma-Junior üzemben azonos kell le-

gyen, ami nagyon fontos szempont, hiszen országosan kb. 30 he-
lyen történik a főzés, naponta kb. 50.000 adag. A minőséget fo-
lyamatosan vizsgáljuk minden területen saját magunk, én is egy
héten több alkalommal a napi menüt fogyasztom ebédre. A
kapcsolattartásban is törekszünk a szabályozottságra, illetékes te-
rületi vezetőink rendszeres időközönként látogatják a megrende-
lőket és nagyobb intézményeket. 

UI: Hogyan kezelik a problémákat, panaszokat, ha esetleg adó-
dik?

BA: Minden bejelentést központilag vizsgálunk ki és válaszolunk
meg, ezt nem hagyjuk a helyi vezetésre. Ha egy-egy területen
több bejelentés merül fel, akkor ott mindig szervezünk kóstolta-
tással egybekötött szülői fórumot. Az a tapasztalatom, hogy a
nyílt és őszinte kommunikáció a legtöbb esetben már félsiker a
problémák megoldásában. Szigetcsépen is ezt fogjuk alkalmazni,
ha szükségessé válik, de szerencsére az elmúlt néhány hétben
semmilyen negatív visszajelzést nem kaptunk.

UI: Katona Éva 



A nemzetközi kapcsolatok építésének egyik legelterjettebb
formáját jelentik napjainkban a testvérvárosi, testvértelepülési
kapcsolatok, amelyek megnyitják az utat a települések számára a
nemzetközi programokban történő részvételre.

Működik Günzburgban egy német tánccsoport, melynek veze-
tője Fibi György, egykori szigetcsépi lakos. Az általa vezetett né-
met táncosok 2019 májusában Szigetcsépen vendégeskedtek a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat és az Überraschung Tánccsoport
meghívására. A vendégek olyan jól érezték magukat, hogy már ak-
kor meghívták a szigetcsépi csoportot Németországba.

A visszahívás a covid helyzet miatt többször elmaradt, így
most 2022-ben kerülhetett rá sor. A Günzburgi Kulturális Egyesü-
let keretei között működő tánccsoport meghívására a Szigetcsépi
Überraschung Tánccsoport 2022. augusztus 10-14. között  látoga-
tott Németországba. 

Vendéglátóink az Ettenbeuren-i vendégházban, – ahol Gyuri
és felesége, továbbá az egyesület vezetői – készültek a fogadá-
sunkra. A vacsora utáni hangulatos beszélgetést csak a hosszú út
utáni fáradtság miatt zártuk késő este.  

Másnap, egy günzburgi sörfőzdébe látogattunk. A magánkéz-
ben lévő üzem tulajdonosa végigvezetett bennünket a modern főz-
de területén. Bemutatta a teljes gyártási folyamatot, a hatalmas
csillogó tartályokat, a palackozó részleget, majd egy kis múzeu-
mot, ahol fényképen megmutatta az alapító dédszülőket, láttunk
régi söröshordókat, különböző eszközöket, és természetesen meg-
kóstolhattuk a sörfőzde által készített söröket is. A délutáni rövid
szabad programot követően a szálláson egy táncos estet szerveztek
vendéglátóink. A zenéről egy háromtagú bajor zenekar gondosko-
dott, vezetőjük a 78 éves Hans Hosp, korát meghazudtoló energiá-
val igazi vidám bajor táncokat tanított.

Péntek délelőtt Günzburg főpolgármestere Gerhard Jauernig
fogadott bennünket. Elmesélte a város történetét, köszöntőjében
hangsúlyozta, örül, hogy magyarországi vendégeket fogad a város
kulturális egyesülete. 

Märtz János, a Szi-
getcsépi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat
elnöke megköszönte,
hogy a város vendégei
lehetünk, és ajándékul a
magyarországi svábo-
kat, sváb településeket
(benne Szigetcsépet) be-
mutató reprezentatív
könyvet és egy Sziget-
csépi Gál Pincészet bor-
válogatást adott át a fő-
polgármester úrnak. 

Ezen a napon délután léptünk fel a Günzburger Volksfest 2022
rendezvénysorozat keretei között. A félórás műsor nagy sikert ara-
tott a nagyszámú – és nagy örömünkre rengeteg magyar anyanyel-
vű – nézősereg körében. Műsorunk után sietnünk kellett a városhá-
za előtti térre, ahol a felvonulásra gyülekeztek a város és környéke
fúvós zenekarai. Egyetlen külföldi csoportként a főpolgármesteri
hintó, és a város hagyományőrző ruháiban felvonuló egyesület

után vonultunk végig a
városon. Utánunk leg-
alább huszonöt fúvós ze-
nekar húzta az induló-
kat. Hatalmas élmény
volt. Igaz, mire az 5
km-es út végére, az óri-
ási sörsátorhoz értünk,
bizony jól elfáradtunk.
Végül a lábunk is
megpihent, így volt
erő a zenekarok játé-
kára is táncolni. Na-
gyon jól éreztük ma-
gunkat.    

Szombaton délelőtt Roggenburg
gyönyörű templomát és kolostorát látogattuk meg idegenvezetés-
sel, délután Günzburg nevezetességeit nézhettük meg. Az este fo-
lyamán Denzingenben a tűzoltó házban egy fantasztikus grillva-
csorán vettünk részt. Ez volt a búcsúestünk és most sem maradt el
a tánc és egymás megajándékozása. Az est meglepetése volt, ami-
kor megcsodálhattuk a közeli LEGO-városból vacsoránk helyszí-
néig látszódó tűzijátékot.

Vasárnap reggel könnyes búcsút vettünk vendéglátóinktól,
akik nagyon sok programot szerveztek nekünk, és mindent meg-
tettek annak érdekében, hogy jól érezzük magunkat. Fontos meg-
jegyezni, hogy ez a látogatás – az útiköltség támogatásnak köszön-
hetően – többek között a tagok és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
pályázata jóvoltából jött létre. 

Reméljük, együttműködésünk eredményeként ez a kapcsolat a
két tánccsoport között tovább erősödik.

Kulcsárné Paska Ibolya Überraschung Tánccsoport vezető
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Vendégségben Günzburgban

NÉMET NEMZETISÉGI HÍREK
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Testvértelepülésünk látogatása – MOSBACHIAK SZIGETCSÉPEN

Kapcsolatunk a mosbachiakkal 2003-ban kezdődött, az akkor
már Szigetcsépen élő id. Bruszt István (aki korábban Mosbachban
élt és alapító  tagja volt a CSÍP Énekkarnak) és Martin Kellner a
mosbachi kultúrcsoport akkori vezetője jó kapcsolatot ápolt (az-
óta sajnos már mindketten elhaláloztak) és kerültek egy fellépésre
Szigetcsépre a csoport magyarországi látogatása során. Ez olyan
jóra sikeredett, hogy 2005-ben visszahívást kaptunk. Baráti kap-
csolat alakult a két település csoportjai között, melynek eredmé-
nye: 2011-ben aláírásra került a települések közti testvérvárosi
megállapodás.

Vendégeink elszállásolása és fogadása Ráckevén a Bálványos
Panzióban történt. Igyekeztünk tartalmas programokat szervezni
részükre az itt-tartózkodásuk négy napjára. Az első nap – Ráckeve
város bemutatása mellett – Szigetcsép és nevezetességei volt.
Nagy élmény volt számukra a „Hucul Progam” ifj. Németh
Zoltán német nyelvű bemutatásában, a megtisztelő „polgármeste-

ri fogadás” és a jó hangulatú „borkóstoló” a
Gál Pincészetben. Köszönet ér te Né meth
Zoltán nak és családjának, Tóthné Kriszt
Judit polgármester asszonynak és Gálné
Évikének.

Volt egy budapesti nap, ahol csar -
noklátogatással kezdtünk – Rádi Árpád szí-
vélyes fogadtatásában. Utunkat buszos vá-
rosnézéssel német nyelvű ide genvezetéssel
foly tattuk, a nevezetességeknél szá mos fo-
tózással tettük számukra emlékezetessé a
programot.

Az estét a Szigetcsépi Kultúrházban a
protokolláris köszöntőkkel, majd közös va-
csorával és jó hangulatú táncmulatsággal
zártuk.

Vendégeinknek lehetőséget teremtet-
tünk, hogy a Budakalászi sörfesztiválon fel-
lépjenek, ahol a vendégfellépő a Szigetcsé-
pi Über aschung Tánccsoport volt. Színvo-
nalas produkcióink nagy sikert értek el a
szépszámú közönség előtt. Nem maradha-
tott el a Puszta program sem, melyet Kerek-

egyházára a Varga tanyára szerveztünk. A lo vas kocsikázás, a csi-
kós bemutató, az ízekben gazdag ebéd felejthetetlen élménnyel
gazdagította vendégeinket.

A BÚCSÚVACSORÁN Märtz Já nos, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy ez a néhány
együtt töltött nap elérte a célját, és vendégeink – akik között sok fi-
atal volt – megismerték egy másik ország kúltúráját, gasztronómi-
áját és egy másik nyelv esetleges ismerete hiányában is leszögez-
hető:  a mozgás, a tánc összeköt. Bízik benne, hogy az itt eltöltött
néhány nappal tovább építették a két település kapcsolatát.

Köszönet a támogatóknak: az Önkormányzatnak, a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatának, Urbánné Bruszt Annának,
Szenzenstein Mihálynak, Nikolics Milovánnak, Schleer Mi hály -
nak, Kirchner Tamásnak, Piller Eleknek és az összes közreműkö-
dőnek. Schleerné Szegedi Anna

NNÖ képviselő



10 Szigetcsépi  Hírek

XXVIII. évfolyam 4. szám 2022. november

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

Nagy Jázmin 2022. június 11.
Koncz Mátyás 2022. június 21.
Oláh Soma 2022. június 23.
Pusztai Laura 2022. június 23.
Söre Ervin Richárd 2022. június 27.
Sárközi Anna 2022. július 18.
Nagy Noel Leó 2022. október 17.
Szabó Patrik 2022. október 20.
Péteri-d’Ouvenou Erik 2022. október 30.
Pordán Emili 2022. november 2.
Dobrotka Ármin Medárd 2022. november 2.
Bruszt Barnabás 2022. november 9.       

Házasságkötések
Szikora Viktor és Tóth Andrea 2022. július 09.
Czifra Zsolt és Pletscher Nóra Katalin 2022.  augusztus 13.
Buzsáky Tibor és Märcz Lilla 2022.  augusztus 20.
Szabó Szebasztián és Orbán Nikolett 2022.  augusztus 27.
Gulyás Roland Krisztián és Makó Renáta

2022. szeptember 02.
Fekete János József és Makula Mónika

2022. szeptember 16.
Kormány Tibor János és Farkas Eszter 2022. szeptember 24.

Halálesetek

Oláh György (74)

Kirchner László György (67)

Deák József (68)

Montvai László Imre (69)

Maitner Mihály (91)

Lipszné Kerekes Csilla (60)

Bene Gyuláné szül.: Szubotin Mária (72)

Zelei Jánosné szül.: Nyári Mária Magdolna (77)

Hargitai Gabriella szül.: Svolik Gabriella (72)

Ingyenes jogi segítségnyújtás!
Ezúton tájékoztatjuk a szigetcsépi lakosokat, hogy továbbra is
igénybe vehetik az ingyenes jogi segítségnyújtást a Szigetcsépi
Polgármesteri Hivatalban minden hónap páros hetén szer-
dánként délután 16 és 17 óra között.
A hivatalos levelek értelmezésével, jogi kérdések megválaszolá-
sával, valamint öröklési jogi, családjogi, végrehajtási jogi, egész-
ségügyi jogi problémákkal kapcsolatosan felmerülő kérdésekben
dr. Lőcsei-Schrenk Adrienn LL.M. nyújt Önöknek ingyenes ta-
nácsadást.
A tanácsadás igénybevételéhez előzetes bejelentkezésre nincs
szükség. Kérdéseikkel, problémáikkal keressék őt bizalommal!
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A Szigetcsépen élő reformátusok számára az idei év templo-
munk alapkőletételének 25. évfordulója. Az 1990-es évek vé-
gén, a kicsivel több, mint 100 főt számláló gyülekezet,
Thuróczy István lelkész vezetésével hitt benne, hogy megadat-
hat a gyülekezeti otthon közösségünk számára, az addigi ottho-
nok helyett, melyekben családoknál találkozott a gyülekezet. Ez
a hit vezetett odáig, hogy a gyülekezet adományaiból, a község
támogatásával, testvérgyülekezetek segítségével, és Istenünk
kegyelméből 2000-ben birtokba is vehette új templomát a refor-
mátusság.

Amikor először megláttam ezt a szép kis fatemplomot, 2017
nyár vége volt. Szüleim kísértek el, hogy első istentiszteleti
szolgálatomat elvégezzem Szigetcsépen. Néhány kedves néni
mosolya fogadott, reménységet láttam bennük, hátha olyan tisz-
teletes érkezik, aki ezt a maroknyi református népet ismét össze
tudja fogni, és Isten házába újra életet tud vinni. Mára elmond-
hatom, hogy az eddigi öt év kitartó imádsága, hogy többen le-
gyünk, hogy többeknek legyen fontos Isten keresése, hogy több
fiatal legyen, hogy több család érkezzen a templomba, tehát az a
vágy és reménység, amit akkor láttam, kibontakozni látszik.
Idén áprilisban beiktattak lelkészi tisztségembe Tökölön, ahon-
nan Szigetcsépet, mint szórványgyülekezetet látom el, s bár en-
gem a tököli lelkészként szoktak emlegetni, büszke vagyok rá,
hogy ennek az erőshitű kis református magnak lehetek a pászto-
ra itt, Szigetcsépen. Gyönyörködhetek benne, ahogy a testvérek
hite, elkötelezettsége és szeretete nyomán megmutatkozik Isten
munkája: elkezdenek családok szállingózni istentiszteleteinkre,
hétközi alkalmat tarthatunk, mert van rá igény, fejleszthetjük
templomunkat, mert van, aki használja.

Ez a cikk is azért születik, hogy hírt adjunk magunkról azok
számára, akik közösséget keresnek. A hit megszólítottság nyo-
mán születik. Isten szólítja meg az életünket, hogy keressük és
szeressük Őt. Ő az, aki keresett bennünket, amikor Jézus Krisz-
tusban testet öltött, és Ő keres ma is. Talán családunk történetén
keresztül, mert fontos számunkra felekezeti hovatartozásunk,
annak tudata, hogy ahol élek, vannak, akikkel a hitemben osz-
tozhatok. Hírt adunk magunkról, mert szeretnénk, ha tudnák a
szigetcsépi reformátusok, hogy vannak, akik értük imádkoznak,
vannak, akik között hitüket megélhetik. Istentiszteleteinkre két-
hetente vasárnap 8:30-kor várjuk testvéreinket, lelkipásztorként
pedig mindenkit bátorítok rá, hogy keressen fel, ha szeretne
hozzánk tartozni.

Szeretettel: Horváth Dániel (lelkipásztor)

Református hírek
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Óvodai hírek
A befogadást elősegítő módszerek

az óvodában
A beszoktatási időszak meghatározza a gyermekek óvodához

való érzelmi kötődését, ebben a folyamatban kiemelt figyelem-
mel, türelemmel, megértéssel segítjük a gyermekeket. Augusztus
utolsó hetében lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a gyermekek
szüleikkel együtt ismerkedjenek az óvodá-
val, jelet válasszanak, játszanak az udva-
ron, bekukucskálhassanak a csoportszobá-
ba, használják a mosdót. Így szeretnénk el-
érni, hogy óvodába kerüléskor már ne ide-
genkedjenek az új környezettől. 

Többször kell mondani nekik, mi fog tör-
ténni velük a nap folyamán, és erősíteni kell
bennük, hogy mindig jönnek értük és haza
viszik őket, amikor a munkájuk befejező-
dött. Ezt az első hetekben, nem lehet elég-
szer elmondani. 

Akinek a gyermeke cumizik, ne most az
óvoda ürügyén akarja leszoktatni róla, mert
ezzel csak megnehezíti a helyzetet, hiszen
csak most van igazán szükség a megnyugtató, otthonra emlékez-
tető dolgokra: kedvenc játék, takaró, pelenka, rongyi stb. Ezek át-
segítik a gyerekeket a kezdeti nehézségeken. Ez alól a bölcsődé-
ből érkező gyermekek sem kivételek, hiszen a környezet, a társak
és a felnőttek számukra is ismeretlenek. Nagyon fontos, hogy
bármennyire is nehéz az elválás, a gyerekek ezt ne érezzék, mert
akkor ők is kétségbe esnek.

Néhány praktikus dolog, amit érdemes megtanítani az óvodá-
ba készülő kicsiknek: 
úWC, mosdó használat, kézmosás, kéztörlés gyakorlása,
ú orrfújás: nem csak akkor kerül elő, amikor beteg a gyermek,

hanem amikor elsírja magát valamiért: – pl. elvették a játékát,
vagy éppen hiányzik az anyukája, apukája. Érdemes az orrfújás
technikáján túl azt is gyakorolni, hogy a gyerek fogja a zsebken-
dőt, és ne a szülő dobja ki a szemetesbe. Gyakori tapasztalat, hogy
a gyerek odanyújtja a használt zsebkendőt a felnőtteknek.
ú Valamennyire önálló étkezés: fontos, hogy gyakorolják,

megtanulják a kanállal történő étkezést, illetve, hogy a kenyeret,
zsemlét, kiflit stb. harapni kell, mert nincs széttépkedve falatkák-
ra. Étkezés közben az asztalnál kell maradni, az asztal felé fordul-
va kell enni. A pohárból való ivás is kívánalom a gyerekektől.
ú Öltözködés: Minél több ruhadarabot tudnak a gyermekek

egyedül le- és felvenni, annál könnyebb dolguk lesz. Nem csak az
átöltözésnél, hanem WC használat előtt és után is, ahol „csak” le-
tolni-felhúzni kell a nadrágot. Nemcsak a játékoknak, hanem a ru-
háknak is megvan a maguk helye: Ha megszokják, hogy otthon is,
az előszobafogason az ő kabátjuknak, cipőjüknek saját helye van,
könnyebben megtanulják ezt az óvodában is. Többször előfordul,
hogy egyforma cipője, kabátja, egyéb ruhaneműje van a gyerme-
keknek, ezeket nem ismerik fel, ezért fontos, hogy minden ruha-
darabban benne legyen a jelük.
ú A körülöttünk lévő eszközök használata: pl., hogy hogyan

kell kinyitni és elzárni a csapot, lenyomni a kilincset, megfogni a
poharat, tányért, hogyan használjuk a szalvétát…stb.
ú Beszéd: sírás helyett próbálják elmondani a problémájukat.

A szülők többsége már egy ijedt pillantásból, vagy kézmozdulat-

ból is tudja, ha valami probléma van és tud rá reagálni. Sokat segít
az együttműködésben, ha a gyermekek meg tudják fogalmazni,
mi a gond. Pl.: Ne csak nyújtózzanak a polcon levő játék felé, ha-

nem szóljanak, hogy adjuk oda, ne csak a kezünkbe
adják a pólójukat, hanem kérjenek meg, hogy fordít-
suk ki, vagy segítsünk felvenni. Beszéltetni kell őket,
mert a verbális kommunikáció nélkül nehéz az
együttműködést megtanítani a gyerekeknek. 

Az év közben érkezőknek is lehetőséget adunk az
ismerkedésre, fokozatos beszoktatásra. Alkalmazko-
dunk a gyermekek szokásaihoz ezzel is megkönnyít-
ve számukra az óvodában való tartózkodást. Beil-
leszkedésüket segítjük azzal, hogy behozhatják szá-
mukra kedves játékaikat vagy az elalváshoz nélkü-
lözhetetlen tárgyaikat.A napirendi szokások, az azo-
nos tevékenységek ismétlődése segíti időérzéküket,
növeli biztonságérzetüket. A legfontosabb, hogy a
gyermekek biztonságban érezzék magukat az óvo-

dában és kialakuljon egy érzelmi kötődés a gyerekek, az óvo-
dapedagógusok, a pedagógiai asszisztens és a dajka néni között.
ú Alvás: a gyermek fejlődése, idegrendszeri érése csak akkor

lehet zavartalan, ha a napjaik egy meghatározott napirend szerint
zajlanak és kellő mennyiségű és minőségű alvást biztosítunk szá-
mukra mind napközben, mind éjszaka, otthon és az oviban. A
rendszeres, kiegyensúlyozott délutáni alvás hozzájárul a minőségi
éjszakai alváshoz, napközben pedig elkerülhetők a túlfáradásból
adódó hiszti-rohamok és a nyűgösség. Óvodai altatást csak azok-
nál a gyerekeknél javasoljuk, akik már nem sírdogálnak és az új
környezetben ér-
zelmileg is biztos-
nak mondhatóak.
ú Szobatiszta-

ság kérdése: ha a
gyermek nem szo-
batiszta, van-e le-
hetőség a pelenká-
zásra? 

Az óvodában
nincs pelenkázó,
ezért min den kép -
pen több váltás fe-
hérneműt kérünk
biztosítani, hisz kö-
zös a cél, hogy mi-
hamarabb tel jes biztonsággal szo batisztává váljon a gyermek. 
ú Betegségek: ha betegség tüneteit észleljük, értesítjük a

szülőket. Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad,
mulasztását igazolnia kell. A beteg gyermek, az orvos által
meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. Azt,
hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja az intéz-
ményt, orvosnak kell igazolnia. Betegség vagy családi okok
miatti távollétet (családi program, egyéb) a megadott email cí-
men előző napon legkésőbb 9 óráig kérjük jelezni az étkezési
igények lejelentése miatt is!

Együttműködésüket köszönjük.
Márfiné Werling Angéla
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Idén másodjára rendeztük meg 2022. június 27. –július
1. között a német nyelvi táborunkat a Szigetcsépi Német
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében, a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt.  támogatásával. A sikeres pályázat-
nak köszönhetően a tábor díja nagyon kedvező volt.

31 tanulóval 3 csoportban foglalkoztunk, nyelvi szint-
jüknek, tudásuknak megfelelően. Délelőttönként nyelvi órá-
kat tartottunk, ahol bővült a diákok szókincse, szituációs, já-
tékos  gyakorlatokban alkalmazták a megtanult kifejezése-
ket, fejlődött kommunikációs kész ségük. Olyan anyagokat
állítottak össze a nyelvtanárok, amelyekre a tanév során ke-
vés idő jut.

Igyekeztünk tartalmasan, hasznosan, kreatívan kitölteni
a délutánokat is. Arra törekedtünk, hogy a gyerekek a lehető
legjobban érezzék magukat. Kézműves és sportfoglalkozá-
sok színesítették a programot, de készült sütemény is német
nyelvű recept alapján.

A pénteki kiránduláson Tatára utazott a csoport. Mivel a sváb
hagyományok ápolása fontos feladat számunkra, első program-
ként a tatai Német Nemzetiségi Múzeumba vitt utunk, ahol a sváb
történelemmel, hétköznapokkal, azok használati tárgyaival ismer-
kedtünk meg. A folytatásban a várban sétáltunk, majd az Öreg-tón
sárkányhajóztunk, ami  gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt feled-

hetetlen élmény volt. Ebéd után a tanösvényen csodálhattuk meg
a karsztforrások lenyűgöző növény- és állatvilágát.

Úgy gondoljuk, hogy az egy hetes tábor sok élményt és tudást
adott a diákoknak. Reméljük ebben a tanévben is kapunk támoga-
tást ennek a megszervezésére.

Antoni Anett, Dobrocsiné Lolbert Nikolett, dr. Szova Ágnes

Iskolai hírek Beszámoló a nyelvi táborról 2022

ÉVNYITÓ

„Elsős leszek, akár hiszed, akár nem,  nagyon jó az én kedvem.
Tudod minek örülök? Iskolába kerülök….
Nagy vagyok már iskolás, kezdődjön a tanítás!”

24 kis elsős és egy új tanító néni várta izgalommal a szeptem-
ber elsejét. Pakolta izgatottan a táskáját, öltözött ünneplőbe ezen
az esős reggelen. Együtt tették meg az első lépéseket kaputól a dí-
szes auláig, ahol az egész iskola, annak minden dolgozója szere-
tettel fogadta a kis csapatot. Nem tudni, kinek vert hevesebben a
szíve, az újonnan belépő kisdiákoknak, vagy a tanító néninek! 

A másodikosok vidám zenés, táncos műsora és Süki Judit

igazgató asszony bizta-
tó szavai egyre inkább
oldották a megillető-
döttséget, és az elsősök
mindegyike vidáman
vette át az iskolába lé-
pőket köszöntő, kin-
csekkel teli Schultütét.
Ebbe a Schul tü tébe ra-
kott eszközök mellé,
képletesen kerüljön e
néhány sor, annak je-
gyében, hogy a pedagó-
gus pálya, a gyermekek
tanítása, küldetés, nem
foglalkozás és csak az
tudja felelősséggel csi-
nálni, aki ezen gondolat
jegyében teszi dolgát:

„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni.
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, hitet
És sok-sok önzetlen szeretetet.”

Kívánom, hogy boldogságban, szeretetben, mosolyban és si-
kerekben ne legyen hiány ebben a tanévben sem.

A Schultüték anyagi forrását a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat biztosította. Köszönet érte!

Majorosné Widemann Tünde tanító



Szigetcsépi  Hírek 13

XXVIII. évfolyam 4. szám 2022. november

A kollégákkal közösen úgy gondoltuk,
hogy ebben a kissé bizonytalan világban
szüksége van a gyermekeinknek élmények-
re, ezért újra megpályáztunk és meg is nyer-
tünk egy 3 napos zánkai kirándulást. Már ta-
valy is több osztályunk volt az Erzsébet-tá-
borban, ahol sok vidám, színvonalas progra-
mot szerveztek nekünk.

Idén szeptember 12-14. között voltunk
Zánkán, ahová a teljes felső tagozat – 80 di-
ák – utazott. Az utazás költsége, és egy jel-

képes 1000 Ft hozzájárulás terhelte a szülőket. Ott napi háromszor kaptunk étkezést, és programok sokaságából választhattunk. Voltunk
hajókázni, vicces fizikai kísérleteket láttunk, diszkóban, koncerten voltak a tanulóink, trambulinoztunk, volt foci, tollas és jó hangulat.

A záró nap városnézést tartottunk Ti  hanyban, rövid túrát téve felkerestük a Barlanglakásokat, majd  sétáltunk Balatonfüre den, ahol bú-
csút vettünk a Balatontól és a nyártól. dr. Szova Ágnes

Zánkára kirándult a felső tagozat

PROJEKTNAP
Négy éve minden évben a falu búcsúja

előtti pénteken projektnapot szervezünk di-
ákjainknak. A tematikus napunk célja a
sváb hagyományok ápolása, az
ősök kultúrájának megismerése.

Idén minden osztály más-más
feladatot kapott. A kis elsőseink az
ősz jegyében barkácsoltak, és meg-
tanultak több új szót, kifejezést né-
metül. Egy kis dalocska kíséreté-
ben mutatták meg, mi is készült ná-
luk.

A 2. és a 3. osztályosok a kék-
festő viselettel foglalkoztak. A má-
sodikosok kékfestős mintákat ter-
veztek, a harmadikosok fakanálbá-
boknak készítettek csodaszép vise-
letet.

A negyedikesek egy Ulmer
Schachtel-t építettek meg, az ötödi-
kesek bemutatták, milyen hosszú
úton érkeztek ide az ősök. Térkép
segítségével vezettek bennünket
végig, mit láthattak több mint 200

éve az ide érkező németek. A 6. osztály egy
kis jelenteben el is játszotta, ők hogyan
képzelték el a toborzást, utazást, megérke-

zést. A 7. és a 8. osztályos tanulók a
preckedli süteményt sütötték meg, amiből
minden diákot és felnőttet megkínáltak. A

receptet magyar, német és sváb nyel-
ven is közzétették.

A felsőseink Telekné Schneider
Erzsébet közreműködésében érdekes
előadást  és sok információt tudtak
meg a Csépi mazurkáról. Kicsit visz-
szatértünk az 1977-es évbe, ámulva
néztük az öregeket, akik büszkén
meséltek őseik táncáról, eltáncolták
azt. Érdekesség, hogy néhány gye-
reknek, kollégának a családtagjai
voltak a fekete-fehér szalagon.
Erzsike néni és Fibiné Anikó néni
meg is mutatták ezeket a lépéseket,
amit több diákunk meg is tanult.

A tartalmas napon mindenki jól
érezte magát. Reméljük, karácsony-
kor több család asztalára kerül a
preckedli, tovább őrizve ezzel a régi
hagyományt.

dr. Szova Ágnes
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GRATULÁLUNK        GRATULÁLUNK

Korábbi számainkban már külön-külön is megismerkedhettek
Zoránnal és Márkóval, mostani cikkem apropója nyílván egy-egy
újabb fantasztikus teljesítmény. A fiúk posztjait mindig nyomon
követem a Facebookon, sok versenyen vesznek részt, mindig az
élbolyban végeznek, nem számít, hogy esik vagy fúj, vagy épp
kánikula van. Verseny van, felkészülés és győzelem!

Márkó aki a „terepfutás szakértője” kétszer teljesítette a Kört,
kétszer az Ultra Trail Hungaryt, háromszor a Mátrabércet és a
nyári bokasérülése után szeptemberben a Julian Alps (Szlovénia)
versenyen 394 indulóból 43. lett, saját korcsoportjában (18-30 év)
pedig a 11. helyen végzett. A 170 km-es távot 60 km-re csökken-
tették a hosszas, folyamatos esőzés miatt. Októberben követke-
zett a Vadlán ultra terepfutás, ami 108 km és 3300 m a szintkü-
lönbség, a 11 óra 1 perces idővel  a dobogó 3. fokára futotta fel
magát.

Zorán a „triatlon nagymestere”, idén ősszel Hawaii-i világ-
bajnokságon vett részt, amire 3 évet kellett várnia a kvalifikáció
megszerzése után. (Sajnos a Covid felülírta a sportrendezvények
életét is.) Erre a felkészülés, versenyek sorozatát szülte. A tatai
Old LakeMan, Mallorcai Iron Man, Fóti Futófesztivál, Lengyel -
ország-Ocean Lava sorozat, Bydgoszcz-i verseny, Poders   dorf ban
is csúcs teljesítményt tudhat magáénak. Így remek formában, fizi-
kálisan, mentálisan vágott neki Hawaii-nak. A Hawaii verseny
eredménye 9:23:53-as idővel, korcsoportban 19., kerékpáron 4.
legjobb időt tekerte, és futása is remekül sikerült, kiváló teljesít-
ményt produkált.

Szívből gratulálunk a fiúknak, csak így tovább, Szigetcsép
büszke Rátok!

Zeleiné Virág Melinda

Hihetetlen teljesítményeket tudhatnak magukénak a
Nikolics testvérek!

Márkó

Zorán

Szívből gratulálunk Kovács Péter Pepének is, aki az elmúlt hóna-
pokban több versenyen is nagyon szép eredményeket ért el a szkander
területén. 

Júliusban először Halásztelken, majd Bogácson szkanderozott. Ha-
lásztelken 11 ország részvételével zajlott a verseny, ahol mindkét kézzel
3. helyezést ért el. Egy héttel később, Bogácson Grandmaster kategóriá-
ban az 1. helyet, a fiatalok között pedig a 4. helyet érte el. 

Szeptemberben a Répcelaki Világkupán Grand master kategóriá-
ban 75 kg-ban jobb és bal kézzel is 1. helyezést ért el. Hajrá Pepe, továb-
bi sikereket és jó egészséget kívánunk!                                                           B.R.B.



Nagy öröm számomra, ha találok mindig olyan témát, ami az
Én szívemet is büszkeséggel tölti el. 

Megszokhatták tőlem az olvasók, hogy szeretem településünk
tehetségeit bemutatni. Volt itt már szó sportban kiválóságokról,
legyen szó foci, futás, petanque vagy szkander. De ugyanolyan
lelkesedéssel kísérem nyomon azokat a diákokat, akik a Sziget-
csépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola padjaiból
rajz vagy zeneművészeti ta  nulmányaikat folytatták tovább a 8.
osztály után is.

Ahogy korábbi számunkban bemutatott Básits Branka (nép-
dalénekes) is a csépi zeneművészeti tanároktól kapott alapokat,
úgy az újdonsült PÉNTEK zenekar tagjai is itt nevelkedtek,
szívták magukba a zene és a hangszerek szeretetét, mely az
óvodáig nyúlik vissza. Hiszen négyen tuti ott kezdték Csányi
Anna tanárnő „zeneovisaiként”, majd az iskolában jobbnál
jobb zenepedagógusok vették „kezelésbe” Őket.

A zenekar tagjainak egy része külön közel áll a szívemhez,
csak elfogultan tudok róluk beszélni, hisz a fiaimmal nőttek fel.
Engedjék meg, hogy bemutassam Őket!

A zenekar szívdobogása, a csapat gerince, a ritmusszekció ve-
zetője: Gál Botond. A gyomrunkban dobogó basszus, vérünket
pezsdítő mélységek szolgálója: Tóth Botond. A háttérben meg-
búvó hang, az abszolút segítség a maga mindösszesen 6 húrjával:
Gál Csongor. A mindenkit megérintő mondatok könyvtárosa, a
szóhasználat mestere, a nyugalom és higgadtság megtartója:
Somody Feri, aki több színdarabban is szerepet kapott. Aki gitár
dallamaival borítja extázisba a közönséget, a szólógitár szólógitá-
rosa: Somody Krisztián. És nem utolsó sorban a nem beugró,
csengő hangú vokalista: Mehlhoffer Anna.

A PÉNTEK zenekar  a Gál ikrek pincéjében született meg. Ál-
talában kellemes hangvételű, máskor melankolikus szerzemé-
nyekkel próbálnak közelebb kerülni az egyelőre kis létszámú kö -
zön ségükhöz, hozzátok. Büszkélkednek saját szerzeményekkel,
de szívesen nyúlnak a régmúlt zenéihez is, melyet újragondolt
formában adnak elő.

Idén már több fellépésük is volt, Szigethalmon a Placc színpa-
dán, Dömsödön a falunapokon is játszottak, és nem kis kihívást
jelentett nekik a szigetcsépi Őszi piknik. Hiszen mindig nehezebb
terep az „otthoniaknak” bizonyítani.

Srácok, csak így tovább, mindig csak fel, fel, feljebb! A szorga-
lom, alázat és a tehetség bennetek van! Szigetcsép büszke Rátok!
Tudom hogy még sokszor fogunk színpadon látni Benneteket!

Zeleiné Virág Melinda
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Ági, maga a csoda.
Sokáig ezt senki sem tud-
ta, senki sem vette észre.
Pedig így utólag teljesen
nyilvánvaló. Most már té-
nyek, hivatalos listák iga-
zolják.

És elegendő egyszerű-
en ránézni. Könnyű, lenge
test, laza izomzat, nyúlánk
és karcsú lábak. Még taní-
tani sem sokat kellett,
szinte mindent tudott, ösz-
tönösen. Mert tehetség-
ként született, és most már
ismert futó. Kiváló moz-
gással, remek kéz- és láb-
munkával, tartós terhelhe-
tőséggel, és gyors regene-
rálódási adottságokkal.

Meseszerű a történet,
hiszen élete első versenyén dobogón állt, és
a másodikon is, azóta pedig számtalanszor.
Ági magyar bajnok, félmaraton futásban.
Ágié az országos rekord is ugyanebben.
Ezen a ranglistán csaknem 6 perccel előzi

meg a másodikat.
Mögöttük az összes
többi eredmény már
szoros, és 10-20 má-
sodpercekben mért
különbségekkel. Ági
nemzetközi mezőny-
ben is megállná a he-
lyét. Idén Tampe ré -
ben 4-ik lehetett vol-
na a világbajnokságon.

Ja..., azt mondod,
nem is tudsz ilyen vi -
lágbajnokságról. És
nem hallottál még
Huf nagl Ágnes nevű
magyar élsportolóról?

Ennek két oka is
lehet. Egyik az, hogy
ő nagyon hirtelen lett
sikeres futó. A másik

pedig az, hogy idén lesz 65 éves, tehát a sze-
niorok között versenyez. Én 61 éves korában
ismertem meg őt. A 33 éves futómúltam ha-
tására mindössze kettő hónap elegendő volt,
hogy egy rövid kis „szaladásra” csábítsam.

Csak úgy, egyszerű cipőben, a szomszédos
utcába. Stopper nélkül imitáltuk a futást.
Annyi „adat” maradt fenn ebből, hogy júli-
usban történt, és a hossza kb. 110 lépés volt. 

Kicsit elfáradt, mert nem ehhez szokott.
Éveken át erobikozott, hetente tánccsoport-
ba is járt, de sosem futott. Itt azután felpö-
rögtek az események. Mert néhány nap múl-
va újra futottunk. Én hoztam a szokásos for-
mát, ő pedig egyre gyorsult. Eljött a nap,
amikor először hajrázott le a célban... ami-
kor először szenvedtem én, hogy lépést tart-
sak vele... amikor megszánta az eltorzult ar-
comat, és futásunk közben énekelt nekem.
Három-négy hónap után feladtam, és azóta
leginkább kerékpárral kísérem edzései köz-
ben.

Büszke vagyok sok-sok eredményére.
Például arra az Aldi női futásra, ahol 4 perc
38 mp-es átlaggal, az élmezőnnyel ért célba,
huszon, harminc éves futók mellett és kö-
zött. Hajrá Ági! 

Hazafi Imre

A szerkesztőség nevében gratulálunk
Ágika, nagyon büszkék vagyunk Rád! Pél-
daértékű a kitartásod és az akaraterőd! To-
vábbi sikereket és jó egészséget kívánunk! 

B.R.B.

Szigetcsép újabb büszkeségei…

Ágika, büszkék vagyunk Rád! 



A november 11-ét megelőző időszak a Záhonyi Hugóné Óvo-
dában a német nemzetiségi hét. Ekkor hétfőn már az óvoda aulá-
ját a régi idők tárgyai díszítik, a szülők hagyományőrző sváb re-
cepteket olvashatnak, és a kiállításban gyönyörködnek. Kétnyel-
vű bábszínházi élményük is volt ezen a napon az ovisoknak. Ked-
den a gyerekek megismerkedtek a sváb parasztházak körüli mun-
kákkal, csoportonként sütöttek, főztek. A szerdai napot táncház-
ban töltötték a kicsinyeink. Csütörtökön elkészítettük a Márton
napi lampionokat. Pénteken szülőkkel és az iskolásokkal karöltve
vonultak fel az apróságok lámpásaikkal Szigetcsép utcáin. A mű-
velődési házban tábortűz, forró tea és zsíros kenyér, valamint po-
gácsa és sütemény várta a résztvevőket. A Szivárvány Duó nagy-
szerű gyerekkoncertet adott, amelyet a Szigetcsépi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat támogatott. Ez idő tájt emlékezünk meg
Szent Mártonról, legendáját mindig felelevenítjük és elmeséljük a
gyerekeknek.

Márton Pannóniában született 316 táján, 397-ben halt meg. Ka-
tona volt. Miután az Úr hívását meghallotta, kérte elbocsátását.
Ezt a császár gyávaságnak bélyegezte. A legenda szerint Márton
erre így válaszolt: „Ha kérésemet gyávaságnak becsmérled és
nem hitnek, hát holnap majd védtelenül odaállok a csatasor elé,
és Jézus nevében, a kereszt jelével, pajzs és sisak nélkül áthatolok
az ellenségen.” Így is történt. A legismertebb róla szóló történet
szerint, amikor Márton még római katonatiszt és katekumen volt,
lovon közeledett Amiens kapujához. A lova egyszer csak vissza-
hőkölt az úton, mert megmozdult a hó, és egy koldus tápászkodott
föl, akinek a vállán csak szakadozott rongyok lógtak. Éhezve és
vacogva nyújtotta a kezét a tiszt felé, és alamizsnát kért. Márton

azonban épp azelőtt játszotta el minden pénzét katonatársaival, s
így kiáltott: „Akár hiszed, akár nem, egy árva rézpénz nincs a zse-
bemben, de azért várj csak, valahogy segítek rajtad!” Azzal fogta
széles köpenyét, lekanyarította a válláról, majd a kardjával szélté-
ben kettéhasította, és a felét odaadta a koldusnak. Márton nem
sokkal ezután megkeresztelkedett, leszerelt, és Poitiers püspöké-
hez, Szent Hilariushoz csatlakozott. Hazatérve megtérítette any-
ját, majd remeteéletet kezdett a Ligur-tengeri Gallinara szigeten.
359-ben áttelepedett Poitiers mellé, hogy Hilarius támasza lehes-
sen. Cellája körül alakult a ligugéi, később Tours melletti cellája
körül a marmoutier-i kolostor. 371-ben Tours püspökévé válasz-
tották. Püspökként is szerzetesi egyszerűségben élt.

A Jeromos-féle Martirológium november 11-re teszi Szent
Márton temetését. Rómában a 6. század óta ünneplik. Ő az első
szentként tisztelt hitvalló.

Gerencsér Zita intézményvezető

16 Szigetcsépi  Hírek

XXVIII. évfolyam 4. szám 2022. november

Német nemzetiségi hét az óvodában
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