
Bitter T. Ákos:  Álom a télben 

Elfelejtett érzelem vert port utamon,
és hinti tele szemem. 
Vak vagyok.
Nem látom a ragyogást, csak érzem a fényt,
s a tavaszt érzem újra életem delén.
Ó, mily ritka égi adomány e kortalan 
pusztító öröm: Szerelem.
Elfelejtett érzelem, késtél, 
bár késtél már máskor is,                        
Anakreón, Shakespeare…, késtél már akkor is.
Szépséged gyönyöre most mégis megsirat.

Vak vagyok, már csak álmodom,
miként a nappalt, úgy az éjt,
szavak-szava, ha mondom is, magamban,
hisz csak nekem szép.

A vers szerzője községünk lakója,
facebookon is követhetik:
https://www.facebook.com/bittertakoskolto/
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Ilyenkor év elején mindenki számot vet, átgondolja mit végzett el az előző év-
ben és természetesen elkezdi tervezni a jövőt. Jelen esetben át kell gondolnunk,
hogy terveinket milyen ütemben tudjuk megvalósítani, melyek élveznek prioritást,
mi az, ami már nem tűr halasztást és mi az, ami talán még várhat. 

Az elkövetkezendő öt évre a fejlesztési terv kidolgozásán a képviselő-testület
és a bizottságok még dolgoznak. Természetesen a lehetőségeinket és a terveinket
nagy mértékben befolyásolják a kiírásra kerülő pályázatok, a nyertes pályázatok,
amikkel előre nagyon nehéz tervezni. 

Az elmúlt három hónapos időszak elég rövid volt, azonban ahhoz elegendő,
hogy átlássam, Szigetcsépnek milyen irányban célszerű fejlődnie. 

Sikerült felvennem a kapcsolatot a környező települések polgármestereivel.
Biztosítottuk egymást arról, hogy közös erővel megpróbálunk tenni Csepel-sziget
fejlődése érdekében. Valamint közös programokat szervezünk, amelyben több te-
lepülés egyszerre tud résztvenni. Például ilyen lesz a 2020 szeptemberében meg-
rendezésre kerülő Futónap Ráckeve-Szigetszentmárton-Szigetcsép részvételével. 

A kulturális élet területén is tudunk csatlakozni a Csepel-szigeti Tavaszi Feszti-
vál elnevezésű rendezvénysorozathoz, melynek keretében lehetősége nyílik a tele-
pülésnek két ingyenes komolyzenei koncertnek teret adni a Monarchia Zenekar
előadásában.

Valamint felvettem a közmű szolgáltatók vezetőivel a kapcsolatot, a helyi szol-
gáltatások színvonalának javítása érdekében. A Szőlőtelepen a csatornahálózat fej-
lesztése valósulhat meg 2020-ban, ez azt jelenti, hogy kiépítésre kerül a csatorna-
hálózat gerincvezetéke. A rákötések pedig utána kezdődhetnek.

A UPC Magyarország Kft. Szigetcsép teljes területén (beleértve a Duna-parti
részt, a Szőlőtelepet valamint az újonnan kialakult utcákat is) kábeles internet lefe-
dést fog biztosítani 2020. év végéig. Az ehhez szükséges felmérések már el is kez-
dődtek az érintett településrészeken. 

Megvásárlásra került a Szigetcsép, Fő u. 82. számú ingatlan, melyből a terve-
ink szerint faluház és közösségi tér kerülne kialakításra. A ház egy kisebb felújítás-
ra szorul, de utána méltó helyet tud biztosítani a rendelkezésünkre álló tárgyi emlé-
kek méltó bemutatására, sváb-szerb-magyar szobák berendezésével egy állandó
kiállítás nyílna, valamint az udvaron lehetőség lesz rendezvények lebonyolítására. 

Bízom benne, hogy ezek a fejlesztések mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy
a szigetcsépiek azt érezzék, jó itt élni. Tisztában vagyok azzal, hogy még nagyon
sok dolgot kell megvalósítanunk közösen, ebben kérem az Önök segítségét, pozi-
tív hozzáállásukatt és építő kritikájukat. 

Üdvözlettel: Tóthné Kriszt Judit polgármester

A tanfolyam kezdete: 2020. február 5., 17.00 óra 
Helyszín: 2317 Szigetcsép, Szabadság utca 67.

Kultúrház

Jelentkezési határidő: 2020. JANUÁR 29.
Jelentkezni lehet a 06/24/418-543 telefonszámon
munkaidőben vagy személyesen a Szigetcsépi Pol-
gármesteri Hivatal titkárságán az alábbi adatok meg-
adásával:

AKTUÁLIS

INGYENES SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANFOLYAM INDUL SZIGETCSÉPEN
16-65 év közöttieknek „DIGIGÁLIS SZAKADÉK CSÖKKENTÉSE” projekt címen

• Név
• TAJ szám
• Anyja neve
• Születési hely, születési idő
• Állandó lakcím
• Bejelentett tartózkodási hely
• Állampolgárság
• Legmagasabb iskolai végzettség
• Telefonszám

A tanfolyam célja az alap-
fokú számítástechnikai is-
meretek elsajátítása 35 órás
tanfolyam keretében. 
A tanfolyam elvégzése
után felhasználó szinten
tudják kezelni a számító-
gépet!
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Tisztelt Szigetcsépi Polgárok!

Az elmúlt év közéleti
eseményeit visszaidézve
nemcsak azt állapíthatjuk
meg, hogy mozgalmas és
tartalmas időszakot tudha-
tunk magunk mögött, ha-
nem számos országos, tér-
ségi és közösségi sikert
örömmel és megelégedés-
sel könyvelhetünk el. 

A 2019. év legfontosabb politikai történése az Európai Par-
lament képviselőinek, valamint a települési vezetők választása
volt. Fontosnak tartom, hogy a demokráciát nemcsak szimboli-
záló, de azt beteljesítő szavazásokon minél több polgár vegyen
részt, így köszönöm mindazoknak, akik gyakorolták választó-
jogukat. Külön köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a
választások során a Fidesz-KDNP pártszövetséget támogatták
szavazatukkal, illetve különösen is a választást megelőző kam-
pány és szavazás lebonyolításában. Annak ellenére, hogy a vá-
lasztási eredményeknek széleskörű és jelentős eltérést mutató
magyarázatait hallhatjuk, tényként állapítható meg, hogy Ma -
gyarországon továbbra is a Fidesz-KDNP a legerősebb politi-
kai erő és értékközösség. Az önkormányzati választások két-
ségkívül hoztak némi változást egyes települések vezetésében,
azonban az Országgyűlés, a Kormány és a térség képviselője-
ként magam is együttműködést kínálunk minden jószándékú és
az adott település érdekeit szolgáló elképzelés megvalósításá-
hoz. Bízom benne, hogy e célkitűzésben minden települési ve-
zető partnerségét és közreműködését élvezhetem az elkövetke-
ző években.  

Az Országgyűlés és a Kormány a 2019. évben is kiemelt
hangsúlyt fektetett a biztonságra, a gazdaságfejlesztésre és a
családtámogatásra. Töretlenül fáradoztunk azon, hogy Hazánk
határait megvédjük az illegális behatolásoktól, és következete-
sen kiálltunk minden hazai, európai és nemzetközi fórum előtt
a migráció megakadályozása érdekében. Tettük ezt akkor is,
amikor a migrációban érdekelt erők – ideértve nem kevés hazai
politikust – egyre intenzívebb és változatosabb támadásokat in-
dítottak Magyarország ellen. A jövőre vonatkozóan biztosítha-
tom Önöket, hogy sem a külső politikai vagy gazdasági
nyomásgyakorlások és fenyegetések, sem pedig az ellenzéki
erők hazafihoz legkevésbé sem méltó mesterkedése nem fogja
megakadályozni a Fidesz-KDNP képviselőit abban, hogy Ha-
zánk biztonságát, a magyar kultúra és identitás megmaradását,
valamint a legalapvetőbb értékek védelmét szolgálja.

Az elmúlt év sikeres intézkedéseinek köszönhetően a gaz-
daság olyan helyzetben van, hogy 2020-ban egy újabb gazda-
ságvédelmi akcióterv keretében a vállalkozásokat terhelő adók
tovább csökkennek. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a foglal-
koztatás évtizedes rekordokat döntött meg, mindazonáltal to-
vábbra is fontos célunk a munkahelyek számának növelése, a
bérek folyamatos emelése, valamint a nyugdíjak értékállóságá-
nak biztosítása.

A gazdasági fejlődés mellett továbbra is elsődleges hang-
súlyt és jelentős forrásokat kívánunk biztosítani az egészség-
ügyi és oktatási intézmények fejlesztésére, valamint a szociális
háló erősítésére. Ennek jegyében kiemelt célunk a kórházi vá-

rók, kórtermek és az azokhoz kapcsolódó szociális helyiségek
felújítása.

Magyarország vezetése továbbra is kiáll azon álláspontja
mellett, miszerint Hazánk fenntartható fejlődésének legfonto-
sabb alapja és záloga a magyar családok. Éppen ezért továbbra
is jelentős támogatást kívánunk nyújtani ahhoz, hogy a gyer-
mekvállalást és a magyar családok boldogulását segítsük és
ösztönözzük. Eddig mintegy félmillió magyar ember otthonte-
remtését segítette a Kormány a családi otthonteremtési kedvez-
ménnyel (CSOK), amelyet az elmúlt évben a használt lakás
után járó kedvezményes hitellel és a falusi CSOK bevezetésé-
vel bővített. Szintén jelentős érdeklődés mutatkozott a babavá-
ró hitel, valamint a nagycsaládosok autóvásárlásához nyújtott
támogatás iránt is. A gyermekek után igényelhető adókedvez-
mény mellett 2020. január 1. napjától a legalább négy gyerme-
ket felnevelő anyák személyi jövedelem alóli mentességével
kívánunk a nagycsaládosok anyagi terhein enyhíteni. 

Az országos eredmények mellett jelentős térségi sikerekről
is beszélhetünk. Az M0 autóút felújítása ütemterv szerint halad,
továbbá mostanra visszaadták a forgalomnak a már felújított
szakaszokat, ezáltal reménység szerint érezhetően könnyebb
közlekedni. A lakosság eddig tanúsított türelmét és megértését
köszönjük, és a fejlesztés hátralévő részére is tisztelettel kérjük.

A Kormány – célzottan a közép-magyarországi régió egész-
ségügyi fejlesztését szolgáló – Egészséges Budapest Program
keretében megkezdett fejlesztésnek köszönhetően tavaly is új
berendezések érkeztek a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Ren-
delőintézetbe, ezzel segítve a korszerű betegellátást. 

A Magyar Falu Programnak köszönhetően kistelepüléseink
fejlődésére külön figyelmet fordít a Kormány, hiszen kiemelt
célja, hogy javuljon az 5000 lélekszám alatti településeken élő
emberek életminősége.

Közös sikerünk, hogy a Pest megyei települések is részesül-
hetnek a Magyar Falu Program támogatásaiból. Ennek köszön-
hetően Szigetcsép több mint 29 millió forintot nyert el óvoda-
fejlesztésre, valamint közel 20 millió forintot fordíthat a Római
Katolikus Plébánia egyházi közösségi terei fejlesztésére.

Hosszú idő után Kóta István befejezte polgármesteri szol-
gálatát, köszönöm a Szigetcsépért tett eddigi erőfeszítéseit,
Tóthné Kriszt Judit megválasztott polgármester és a mellette
dolgozó képviselő-testület munkájához pedig sok sikert és Is-
ten gazdag áldását kívánom! 

Tisztelt Szigetcsépi Polgárok! Biztosítom Önöket, hogy –
lehetőségeim szerint – ahogyan eddig is, továbbra is állok Szi-
getcsép, az önkormányzati vezetés és az Önök szíves rendelke-
zésére. Javaslataikat, észrevételeiket vagy kérdéseiket továbbra
is várom ismert elérhetőségeimen vagy személyes találkozások
alkalmával.

Mindannyiunk közös érdeke az, hogy a 2020. esztendő Ha-
zánk, azon belül Szigetcsép és az ott élő családok számára a
fejlődés, a biztonság és a béke időszaka legyen, ennek érdeké-
ben kérem, hogy segítő együttműködéssel ki-ki saját életterüle-
tén tegyen szűkebb és tágabb közössége boldogulása érdeké-
ben!

Bóna Zoltá
országgyűlési képviselő
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A 2019. december 9-i képviselő-testületi ülésén hozott

–   90/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület elfogadta a
2020. évi belső ellenőrzési tervet. 

–   91/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Fő-
városi Vízművek Zrt. és a Szigetcsép Községi Önkor mány zat
között, a vízdíjból származó közérdekű kötelezettségvállalás
kapcsán keletkező 1%-os támogatás tárgyában kötendő sze-
rinti megállapodás tervezetét. 

–   92/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület elfogadta a
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának II. szá-
mú módosítását. 

–   93/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület elfogadta a
Rác keve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intéz -
mény fenntartó Társulás Társulási megállapodásának terveze-
tét. 

–   94/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület elfogadta a
Képviselő-testület 2020. évi munkatervét. 

–   95/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület – a Faluház
céljára megvásárlásra kerülő Szigetcsép, Fő u. 82. sz. ingatlan
többcélú hasznosítása érdekében – felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a költségek tervezhetősége érdekében szüksé-
ges intézkedéseket megtegye. 

–   96/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület hozzájárult a –
36/2019. (V. 6.) KT. sz. határozatával a Szigetcsép SC részé-
re, épületkorszerűsítés címén – megítélt 2.000.000 Ft összegű
támogatás 2020. december 31-ig történő felhasználásához.
Felkérte a polgármestert, hogy az érvényben lévő Támogatási
szerződés 4. pontját a fentiekkel összefüggésben módosítsa. 

–   97/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület hozzájárult az
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.
28.) önkormányzati rendeletében a Szigetcsépi Szerb Nemze-
tiségi Önkormányzat részére biztosított 400.000 Ft összegű tá-
mogatás felhasználásához.

–   98/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület – a Máltai Sze -
retetszolgálat szigetcsépi irodájának megvalósítása céljából –
felhatalmazta a polgármestert, hogy mérje fel a lehetőségeket
a Szigetcsép, Szabadság u. 2/A sz. alatti, önkormányzati tulaj-
donú épület alkalmassá tétele érdekében, a Képviselő-testület
utólagos tájékoztatása mellett. 

–   99/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület felkérte a pol-
gármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal tetőterének haszno-
sítása érdekében mérje fel a lehetőségeket és dolgozza ki a ja-
vaslatot a bérleti konstrukcióra vonatkozóan. 

–   100/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület elfogadta a
Szi  get szent mik lósi Polgármesteri Hivatal által megküldött, a
2020. évre tervezett földi kémiai szúnyoggyérítés és biológiai
lárvagyérítés költségkalkulációját. Vállalta, hogy az igényelt
149 ha földi kémiai gyérítés és 7,53 ha biológiai lárvagyérítés
fedezetét a 2020. évi költségvetése terhére biztosítja. A kiegé-
szítésre szoruló szúnyoggyérítési térkép pontosításra került.

A Képviselő-testület megalkotta

–   17/2019. (XII.10.) önkormányzati rendeletét „az utólagos
közmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulás-
ról”; 

–   18/2019. (XII.10.) önkormányzati rendeletét „a közszolgálati
tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról”. 

Tóthné Kriszt Judit polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Képviselő-testületi határozatokról, rendeletekről

MEGHÍVÓ
Szigetcsép Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. február 03-án 17 órakor

tart

Helyszín: Szigetcsépi Községháza nagyterme
(2317 Szigetcsép, Szabadság utca 2.)

Erre az alkalomra a település lakóit hívjuk és várjuk!



„Egy lángot adok, ápold, add tovább,
És gondozd híven.” (Reményik)

1999-ben azzal a szándékkal alakult meg a Szigetcsépi Né-
met Nemzetiségi Táncegyüttes, hogy megismerje, ápolja a régi
idők hagyományait, bemutassa a hazánkban élő sváb nemzeti-
ség tánckultúráját. 

A táncegyüttesünk tehát az idén ünnepli fennállásának 20.
évfordulóját. Ezt a kerek évfordulót  szívünk vágya volt méltón
megünnepelni a jelenlegi valamint a régi táncosokkal, szüleik-
kel; valamint a meghívott csoportokkal,  vendégekkel megosz-
tani ezt az örömöt. A megvalósulást hosszas munkálatok előz-
ték meg. A helyszínt mindehhez a Szigetcsépi Általános Iskola
és AMI biztosította.

Programjaink között elsőként (2019. nov. 27-én) az új -
hartyáni „Német Nemzetiségi Festőműhely” tárlatát nyitottuk
meg. Radóczy Károly tanár úrtól megtudtuk azt, hogy hogyan
jött létre a Festőműhely és a hagyományőrzésnek ez a számunkra
új, mégis pótolhatatlan formája. A kiállításon az ország különbö-
ző német nemzetiségi részein készült festményeket, újhartyáni
családi fotók újrafestett változatait, szobrokat láthattunk. 

Ugyanezen a napon nyílt meg a „Tánccsoportunk életéből”
című, fényképekből álló kiállításunk, amely a 20 év eseményei-
ből, élményeiből szemezgetett. Táncosaink örömmel nézeget-
ték, fedezték fel magukat az egyes fotókon, idézték fel az akko-
ri történéseket.

A nagy nap 2019. november 30-án volt, amikor is az ünnep-
hez méltóan zenével, tánccal kezdtük a köszöntést. Majd meg-
emlékeztünk a magyarországi német tánckultúra két kiemelke-
dő személyiségéről, koreográfusáról Wenczl Józsefről és
Manninger Miklósról .

Ezt követően barátaink következtek, akikhez az évek során
különféle kapcsolatok, együttműködések, közös programok
kötöttek minket. Így szerepelt az Überraschung  Tánccsoport,
Tschip Német Nemzetiségi Énekkar, az óvodások csoportja, az
iskolai Rozmaring Énekkar, Sankt-Martin Német Nemzetiségi
Tánccsoport, Hexerei Senior Tánccsoport és a Szigetújfalui
Német Nemzetiségi Táncegyüttes. 

A tánccsoportunk műsorában az elmúlt évek koreográfiái-
ból csemegéztünk, válogattunk. 

Az alsósok két koreográfiával léptek a színpadra: Asókné
Telek Katalin: Bánáti táncok és Faluvégi játszó címmel. A má-
sodik, részlet volt abból a műsorból, mellyel a csapat 2015-ben
a Landesrat Gyermektánc Minősítőjén arany fokozatban része-
sült. Harmonikán kísérte őket Dósa Attila.

10 évvel ezelőtti jubileumi programunkra a szülők, tanárok
is tanultak, bemutattak egy-egy táncot. Az akkori szülők közül
többen szerették volna folytatni ezt a tevékenységet, s így ala-
kult meg a Fröhlicher Kreis csapata, akik így, szintén ünnepel-
tek, immáron 10 évesek lettek. Műsorukban Vajk Mária: Pepi
polka című táncát láthatták a nézők.

A felsősök által bemutatott következő tánc, Asókné Telek
Katalin: Részlet a Mecseknádasdi álom című koreográfiából,
mellyel a Landesrat Gyermektánc Fesztiválján a csoport ezüst

minősítést kapott. Majd pedig Wenczl József: Komáromi tán-
cát látta a közönség az előadásukban.

A műsorban ott voltak azok is, akik erre az alkalomra álltak
(újra) össze csapattá.

Família Tánccsoportunkban valamikor, valahol táncoló
szülők és Csépen munkálkodó gyermekeik, rokonok, testvérek
mutatkoztak be Wenczl József: Auf Marsch című táncában.

Nosztalgia Csoport névvel illettem azt a csapatot, akik szin-
tén jubileum alkalmából készültek a szereplésre, még ha külön-
böző időszakokban táncoltak is. Köztük ropták sokan azok is,
akik az akkori csapatukkal többször jártak külföldön: Szlo vé ni -
ában, Németországban, Litvániában, Ausztriában. Wenczl
József két táncát mutatták be a Baranyai táncot és a Szentiváni
körtáncot. Ugyancsak ők szerepeltek Manninger Miklós: Mars
és Zeppel táncával. A csapat egy része részt vett 2017-ben a
VII. Országos Népek tánca - népek zenéje versenyen, amikor is
arany fokozattal díjazták a munkájukat, s az akkori program-
jukban ez az alkotás is szerepelt. 

Végezetül két olyan koreográfiával fejeztük be a táncos
műsort, amelyben szinte minden csoportunk képviseltette ma-
gát, ahol a fiatalabbak együtt szerepelhettek az idősebbekkel. 

Megköszöntük az évek során támogatók, segítők, táncosok
munkáját, kiemelve Angyal Sándorné, Fujdelné Farkas Mária,
Csányi Anna, Farkas Szilvia, Bagyinszki Gyula, Fujdel  Csaba,
Fujdel Tamás tevékenységét. A műsorban résztvevőknek em-
léklappal és emlékplakettel tettük még felejthetetlenebbé ezt a
napot.

A szereplők ízletes vacsorája után következett az óriási tor-
ta túrós-gyümölcsös és csokis-meggyes ízesítéssel. 

A mindezeket követő bálban kitűnő hangulat uralkodott,
köszönhettük ezt a Takser Spatzen zenekarnak, akik nemcsak a
bálban, hanem a műsorban is húzták a talpalávalót az együtte-
seknek.

A programjaink nem valósultak volna meg, ha nincs a segít-
ségünkre a Szigetcsépi Önkormányzat, Észak-magyarországi
Német Önkormányzatok Szövetsége, Szigetcsépi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat, a Szigetcsépi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola. 

Köszönet jár még – hiszen ez közös munka, egyedül nem
megy –  a lelkes táncosoknak, a támogató szülőknek is! 

Visszatekintés és közös ünneplés volt ez a jubileumi műsor,
melyben igyekeztünk összegezni az elmúlt húsz év munkáját és
eredményeit: tizenhárom koreográfiát láthatott a közönség az
előadásunkban, ami persze az ezen a napon táncolóknak nem a
teljes repertoárja. A cél az volt, hogy az egykori és jelenlegi ta-
gok együtt szerepelhessenek, és átéljék a közös táncolás örö-
mét, saját maguk és mások szórakoztatására. Jó alkalom volt
arra is, hogy köszönetet mondjunk a családoknak, a segítőknek,
akik a húsz év során mindig támogatták a csoport munkáját.

Mondhatjuk, hogy példamutatás is ez egyben: a hazai né-
met nemzetiségi hagyományok, a néptánc, népzene, népdal-
kincs ápolására, a láng gondozására és továbbadására.

Asókné Telek Katalin
A képes összeállítás a 15-16. oldalon található.

4 Szigetcsépi  Hírek

XXVI. évfolyam  1. szám 2020. január-február

Szigetcsépi Német Nemzetiségi Táncegyüttes 
20 éves jubileuma



Köszönetet mondunk a Szigetcsépi Gyerme-
kekért Közalapítvány nevében mindazoknak a
támogatásáért, akik szebbé tették gyermeke-
inknek a karácsonyt egy kis ajándékkal, s le-
hetővé tették, hogy a karácsonyi ünnepkör
megkoronázásaként a Brass Dance Együttes
„Swing karácsony” című koncertje megvaló-
sulhasson iskolánkban: Német Nemzetiségi
Önkormányzat, Bau Star 98 Kft., Piróth Ab-
lakgyártó Kft., Capriovus Kft., Tóth Gábor,
Kapitány László, Piller Elek, Szenzenstein
Mihály, Marcz Csaba, Fibi Tamás, Gyur ko -
vics család.

Az Alapítvány nevében köszönjük nekik a
sok éven át nyújtott támogatást, és a 2020-as
évben Boldog új esztendőt és további sok si-
kert kívánunk munkájukhoz: 

Bartha Lívia, Süki Judit 
Kérjük támogassa a

Szigetcsépi Gyermekekért Közalapítványt
adója 1%-ával! 

Kedvezményezett adószáma: 
18685554-1-13 

és a kedvezményezett számlaszáma: 
11742070-20010458. 

A Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ta-
nulói és tanárai nagy szeretettel készültek a negyedik adventi gyer-
tyagyújtásra: csodálatos karácsonyi díszletet varázsoltak az intéz-
mény aulájába és elkészült a képzőművészeti tanszak kiállítása is. Az
utolsó vasárnapon az  adventi koszorún fellobbant a négy láng az
énekkarosok énekével, majd a harmadik osztályosok adtak elő egy
karácsonyi mesét. A művészeti iskolások zenei tanszakán tanulók iz-

galommal álltak a közönség elé hangszeres produkcióikkal. Zongo-
rán, harmonikán, furulyán, gitáron és ütőhangszereken nemcsak a ze-
neirodalom remekei csendültek fel, hanem népszerű karácsonyi dal-
lamok is. A zsúfolásig megtelt nézőtér hálás tapssal értékelte az al-
kalmi kamaraegyüttesek muzsikálását is, melyet az énekkarosok, ta-
nárok és zenetanárok közös éneklése, zenélése koronázott meg. 

Csányi Anna, az énekkar vezetője

Szigetcsépi  Hírek 5

XXVI. évfolyam  1. szám 2020. január-február

Karácsonyi hangverseny az iskolában

Köszönetnyilvánítás!

Idén, immár 13. alkalommal vettünk részt a
Pilisi Parkerdő Zrt. Ráckevei Erdészete és a
Ráckevei Dunaági Szövetség által meghir-
detett „Ősi halászati módszerek és mai
sporthorgászat a Ráckevei-Dunán” rajzpá-
lyázaton, ahol szép helyezéseket értünk el. 

A pályázat kitalálója, elindítója és moz-
gatórugója Ernst Károly, szigetújfalusi vál-
lalkozó, aki időt és pénzt nem sajnálva szer-
vezi már évek óta ezt a színvonalas rendez-
vényt. Környékbeli települések iskoláiból
az idén is több mint száz pályamű érkezett.
A zsűri tagjai kortárs képzőművészek: Fo-
dor Piroska festőművész, restaurátor,
Fegyó Béla festőművész és Nemes
Ferenc fafaragóművészek voltak. Isko-
lánk tanulói nagy lelkesedéssel alkottak
és nagyon szép helyezéseket értek el. A
díjátadó november végén Dömsödön a
Művelődési Központban került megren-
dezésre. Egy igen élvezetes megnyitó
műsor után vehették át a gyerekek a
megérdemelt jutalmukat.
És jöjjenek, akikre büszkék vagyunk:
- Dobrotka Angelika Helena különdíjas
- Valencsik Emma 2. helyezett
- Bajok Laura 3. helyezett
- Frey Dzsenifer 2. helyezett
- Menyhárt Regina különdíjas
- Dragojlovits Mátyás 1. helyezett
- Tóvai Dorina 2. helyezett / tűzzománc
kategóriában
Grafika tanszak csoportos alkotása:

különdíjas tagjai: Halász Linda, Jansik
Nóra, Varga Nóra, Kovács Viktória, Fürj-
ész Péter, Piller Fanni, Varga Alexandra,
Nagy Márta Anna, Németh Zsófia, Sütő
Zselyke, Biró Borbála, Kreisz Hanna.

Tűzzománc tanszak csoportos alko-
tása: különdíjas tagjai: Balogh Lilien,
Virágh Eszter, Fibi Tamás, Sütő Zétény,
Horváth Csenge, Beluch Alexa, Tóvai
Dorina.

Akik nem nyertek ezen a versenyen,
azokra is ugyanolyan büszkék vagyunk,
ne keseredjenek el!

Szeretnénk köszönetet mondani a szü-
lőknek, akik elkísértek, segítettek a szállí-
tásban, a gyerekeknek, akik fantasztikus
alkotásokkal örvendeztettek meg, és nem
utolsó sorban Ernst Károlynak, aki nélkül
ez a rendezvény nem jöhetett volna létre! 

Gratulálunk!
Germán Fatime és

Brusztné Firnigl Judit

Rajzpályázati sikereink

Gyerekek a felkészítő tanáraikkal



Ebben a tanévben, 2020 január első hetében a
szerb szakkörös gyerekek egy rövid műsorral ked-
veskedtek társaiknak és a meghívott vendégeknek.
Az első osztályos gyerekek téli jelenettel és énekkel
készültek. A nagyobb tanulók felolvasták a szerb
karácsonyi szokásokat, valamint előadtak egy jele-
netet a szent estéről (Бадње вече). Egy család ka-
rácsonyi készülődését, a háziasszony és a férfiak
feladatait láthattuk. A családfő és fiai elmentek a
megfelelő tölgyfát (бадњак) kiválasztani és kivág-
ni. Ennek a jelentőségéről tudhattunk meg a párbe-
szédükből. Az asztali imádsággal zárult az előadás.
Majd mindenki elvette az asztal alá szalmába tett
ajándékát, melyet a Szigetcsépi Szerb Nemzetiségi
Önkormányzat biztosított számukra. Hálásan kö-
szönjük a támogatásukat, az eszközöket és, hogy
megtiszteltek minket a jelenlétükkel. A műsor után
a szakkörösök és a vendégeink egy kis édesség és
(чесница) a jellegzetes pénzes sütemény fogyasz-
tásával zárták az ünnepet.

Fövényiné Vásárhelyi Hajnalka
a szerb szakkör vezetője
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Szerb karácsony az iskolában

Beszámoló a Szülői Munkaközösség munkájáról 
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2019 szeptemberében új SZMK elnök választására került sor az iskolában, mert a korábbi, Zeleiné Virág Melinda lemondott a
tisztségéről, így az utódja én lettem. A bizalmat ezúton is köszönöm szépen. 

Úgy gondolom, hogy mindannyiunk nevében kijelenthetem, hogy gyermekünk második otthona az iskola. Az SZMK közös-
ség azon fáradozik, hogy a lehető legjobb körülmények között legyenek a gyermekek, így elhatároztuk, hogy az adventi gyertya-
gyújtásokkor sütivásárt tartunk, valamint támogatói jegyeket értékesítünk. Az ezekből befolyt teljes összeg az iskola javára ment.
A sok segítségnek, valamint támogatásoknak köszönhetően végre le tudjuk cserélni a régi iskolacsengőt és beindulhat az iskolará-
dió is. Az iskola képviseletében, Bartha Líviával és Süki Judittal mindvégig szoros együttműködésben vagyunk, előzetesen
egyeztetünk minden tennivalót. Magam nevében én is köszönöm a szülőtársak együttműködését, segítségét ehhez az eredményes
munkához. Továbbra is igyekszünk bekapcsolódni az iskolai életbe, segítő tevékenységünkkel támogatni az ott folyó munkát. 

Kirchner Valéria 
SZMK elnök



Advent első vasár-
napját a Záhonyi Hugóné
Óvoda apraja és nagyja
együtt ünnepelte Sziget-
csép lakosaival. 

Advent első vasár-
napján óvodánk nagycso-
portosai mű sorral készül-
tek. A gyerekek boldo-
gan, kipirult arccal mond-
ták a téli és karácsonyi
verseket, lelkesedéssel
énekelték a téli és kará-
csonyi dalokat, majd Mi -
zikné Tóth Anna vezeté-
sével egy betlehemes já-
tékot adtak elő. 

Óvodásaink rendkívül
ügyesek voltak, nagyon
sok elismerést kaptak a
falu lakosaitól. A műsor végén a gyerekek a Télapó puttonyából
plüss játékokat választhattak maguknak. Az őket kísérő felnőt-
tek ünnepi hangulatba kerültek a polgármesteri hivatal előtt
megrendezett karácsonyi vásárban. Az adventi ünneplés tovább
folytatódott december 6-án, gyermekeinket a Mikulás látogatta

meg, a kicsik dallal és
énekkel köszöntötték őt.
Az ünnepre való ráhan-
golódás során délelőt-
tönként dia filmet néz-
tünk a Mikulásról és a
karácsonyról. Decem-
berben a Nefelejcs báb-
színház is meg ör ven -
deztette gyer mekeinket
egy Kipp-kopp előadás-
sal. 

Az ünnepsorozat le-
zárásaként óvodásaink a
pajtásaiknak is előadták
az adventi műsorukat. 

Egész december hó-
napban ráhangolódtunk
a karácsonyi ünnepekre.

December hónapban
Gerencsér Zita óvodavezető az Oktatási Hivataltól elismerő ok-
levelet vehetett át a Záhonyi Hugóné Óvoda részére, amely az
intézmény kimagasló szakmai munkáját ismeri el. 

Az óvoda 2019-ben szakmailag eredményes évet zárt.
Záhonyi Hugóné Óvoda vezetősége
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Advent az óvodában
ÓVODAI HÍREK



A Pravoszláv görögkeleti szerb Kará-
csony alkalmából a „Záhonyi Hugóné”
Óvoda ünnepi program hetet hirdetett
meg Pest megyében és a Csepel-szige-
ten. A szervezők törekedtek arra, hogy e
jeles esemény minél szélesebb körben
meghirdetésre kerüljön, melynek kö-
szönhetően sok vendég is érkezett: szü-
lők, érdeklődők, önkormányzati képvise-
lők, pedagógusok, nemzetiségi képvise-
lők és a község szerb lakosai… A több
nemzetiségű közönség körében a korábbi
évekhez hasonlóan, legnagyobb sikert
most is a gyerekek műsora aratta. A
szerb szakkörös gyerekeket Márfiné
Werling Angéla óvodapedagógus készí-
tette fel. A kisgyerekek zenés, táncos és

játékos előadással elevenítették fel a bet-
lehemi hagyományokat és nagy örömmel
fogadták a Szalmában megtalált ajándé-
kokat. Az előadás színvonalas levezeté-
séhez jelentősen hozzájárult a szigetcsé-
pi Szerb Önkormányzat támogatása, me-
lyet ezúton szeretnénk megköszönni az
óvoda nevében. A vendégek, köztük a
helyi szerb kisebbség nagy tiszteletet ér-
demlő lakosai látható meghatottsággal és
elégedettséggel fogadták, az intézmény-
vezető Gerencsér Zita és Angéla óvónő
által az ünnepi hangulathoz illően előké-
szített és berendezett rendezvénytermet
és kiállítást. A kiállítást Márfiné Werling
Angéla nyitotta meg, amelyen az általa
összegyűjtött szerb kulturális emlékeket

és festményeit lehetett megtekinteni. A
kiállítás megtekintését követően, a részt-
vevők Angéla óvónő előadásában érte-
sülhettek a Magyarországi szerbek törté-
netéről, kulturális, vallási, politikai és
gazdaság életéről, valamint a Szerb Ka-
rácsony hagyományairól is egy filmbe-
mutató segítségével…

Említésre méltó, hogy az ünnephez
kapcsolodó projekthét keretében az óvo-
dásoknak lehetőségük volt további prog-
ramokban is részt venni, mint például az
ünnepi sütemények elkészítése, a búza
rituális elültetése, valamint táncház kere-
tében szerb néptáncokkal, népzenével,
népviseletekkel való ismerkedés. 

Záhonyi Hugóné Óvoda vezetősége
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Legszebbb ünnep nálunk is a karácsony!
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Szigetcsép, labdarúgás,
szerelem…

Először is sikerekben gazdag, boldog új évet szeretnénk kí-
vánni minden kedves szigetcsépi lakosnak! Idén előreláthatólag
március 22-én fogjuk megkezdeni a bajnokság második felét. Je-
lenleg a 6. pozíciót foglaljuk el és elsődleges célunk a felzárkó-
zás. A bajnokság végén szeretnénk mindenképp az első négy kö-
zé kerülni, mint tettük azt tavaly is. Nem lesz egyszerű a kezdés,
hisz a tavaszt a listavezető törökbálinti TC II. ellen indítjuk, majd
a Szigetszentmárton FC, Ráckeve VAFC II., Szigetszentmiklós
és a Dunafüred-Százhalombatta következik. Ez az öt csapat van
előttünk jelenleg a táblázaton. Tavaly elég csúfos vereségbe sza-
ladtunk bele Törökbálinton, de most már tudjuk mire készülhe-
tünk és kiélezettebb csatára számíthatunk hazai pályán. Hála is-
tennek, Farkas Gergő révén tavasztól egy újabb fiatal szigetcsépi
titán öltheti magára a szerelésünket. 

Az alapozást elég korán kezdjük, hisz jelenleg nem tudjuk a
legjobb formánkat mutatni. Az első barátságos mérkőzésünket
például már február 8-án játsszuk Ráckevén. A felkészülési mér-
kőzéseken felül egy edzőtábort is beiktatunk. A tavalyi után idén
második alkalommal csatlakozhatunk február végén a duna -
varsányi öregfiúkhoz. 

Az idei évben már lehetőségünk nyílik a TAO rendszer kere-
tein belül pályázatokat benyújtani. Elsősorban az öltözőnk felújí-
tásának témájában szeretnék előre lépni. Sajnos jelenleg nem
tudjuk teljes mértékben kielégíteni az MLSZ alapkövetelményeit
sem. Nem rendelkezünk semmiféle mellékhelyiséggel, ami a 21.
században röhej. A játékvezetői öltözőnk 2x2 méteres alapterü-
letű, ami vetekszik a fészerek és szerszámtárolók méreteivel. Ar-
ról nem beszélve, hogy a két csapat és a bírók összesen 3 zuhany-
fej alatt tudnak lefürdeni a mérkőzések után. Először normális,
emberi körülményeket kell teremtenünk. Sajnos a „kabalafigu-
ránk” rendesen feltúrta az egész pályát, mint minden évben. Ez-
után következhet majd a pálya és később az edzőpálya projekt.
Fiatal a gárda és fejlődőképes, ahogy az egész község is. 

Azért dolgozunk, mert idén is szeretnénk sok örömteli percet
csenni a sportot és a labdarúgást kedvelők hétvégéibe. 

Hajrá ’Csép! 
Hertelendy Roland

játékos/edző

Nem mindennapi
csapat és játék...

A 2019 december minden cégnél,
csapatnál, egyesületnél az év végi zá -
róbulikról szól. Ez így történt a Szi-
getcsépi Csüngőhasú Csépiek Csapatánál is. Ez Szigetcsép
PETANQUE csapata. Baráti társaságból kovácsolódott össze
közel 20 éve Kovács Gábor „Tojás” közbenjárásával.

A csapat hivatalosan nincs bejegyezve, „baráti körként” mű-
ködik, de így is nagy taglétszámmal büszkélkedhet.

A szigetcsépi strandon és a szigetcsépi focipálya mellett van
erre a célra kialakítva petanque pálya. A játék örömeinek itt hó-
dolnak.

A petanque főként a mediterrán térségében ismert játék, leg-
inkább parkokban és tengerpartokon játsszák, hiszen ez a sport
remek kikapcsolódást jelent bármely korosztály számára, ráadá-
sul e mellett igazi közösség összekovácsoló ereje is van. A sport-
ág hazai megszállottjai közül sokan külföldi nyaralásuk során ta-
lálkoztak először a játékkal, és az utóbbi három évtizedben sokat
tettek azért, hogy Magyarországon is minél többen megismerjék
és megszeressék a pétanque-ot.

A pétanque-ban bármely korosztály tagjai örömüket lelhetik,
akár hobbiként, akár versenysportként űzik azt. Az alapjai már
néhány parti után könnyedén elsajátíthatók, egyénileg és 2-3 fős
csapatban egyaránt játszható. Ebben a sportban nem a nyers erőn
van a hangsúly, sokkal inkább ügyesség, pontosság, jó taktikai
érzék és koncentrációs készség szükséges hozzá.

Tojás barátságos versenyeket szokott rendezni nyáron, a
strandon. Ráckeve, Szigetszentmárton Szigetújfalu, Szigetbecse,
Szigetszentmiklós és a szlovákiai Losonc (AEROGULE) csapa-
ta is részt vesz az eseményen. Számos meghívásuk is akadt pl.
Fókusz kupa Szigetszentmiklóson, de több ízben vettek részt
Szlovákiában Losonc város petanque csapatánál rendezett verse-
nyen, akikkel évről évre egyre szorosabb a baráti jóviszony.

(Ha bárki kedvet érez hogy kipróbálja ezt a játékot nyugod-
tan jelezze a szigetcsepihirek@gmail.com email címén és meg-
adjuk az elérhetőségüket.)

Zeleiné Virág Melinda
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2019 évzáró a Csüngőhasú Csépiek Csapatánál
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Legbelül sosem változik a korunk – volt a mottója a 2019-
ben fennállásának 20. évfordulóját ünneplő „CSÍP” Hagyo-
mányőrző Énekkar által szervezett és kiválóra sikeredett dalos
találkozónak.

Ezen a borongós decemberi délutánon melengették szívün-
ket a mieink mellett Szigetszentmárton, Tököl és Sziget szent -
miklós énekkarai, s tettek tanúbizonyságot arról, hogy az ének
milyen összekötő kapocs az emberek között. Öröm volt látni
valamennyi fellépő boldogságtól sugárzó arcát, és hallani azt a
véleményt, mely szerint a közös éneklés összeköt minket. Arról
beszélgettek, hogy kinek mit jelent az életében az éneklés. Töb-

ben említették, hogy az énekekből új erőt nyernek, vagy hogy
jobb kedvük lesz tőlük. Az éneklés  csökkenti a stresszt és a de-
pressziót. A leginkább azonban az a vélemény fogott meg,
hogy egy énekkarban az együtt éneklőknek még a szívük is
egyszerre dobog.

Szép gondolatok!
A hangulatot fokozta az „Überaschung” Tánccsoport szín-

vonalas produkciója, mely szintén örömmel és boldogsággal
töltötte el a közönséget.

Martz János
NNÖ elnöke

NEMZETISÉGI ÉS EGYHÁZI HÍREK
„Megöregszünk, de a szívünk, az még mindig fiatal” 



A szigetcsépi Római katolikus egyházban az idei karácsony
ünnepkör, advent első vasárnapján karácsonyi koncerttel kezdő-
dött a Szigetújfalui Zenebarátok Kórusának részvételével. Az
előadás meghitt hangulata, az ezt követő kis agapé megalapozta
az egész adventi készülődést. 

A karácsonyfák évek óta családi adományként kerülnek
temp lomunkba. Vannak családok, amelyek rendszeresen segíte-
nek felállítani és feldíszíteni a fákat. Ki-ki a maga módján segí-
tett az előkészületekben legkisebbtől a legidősebbig lehetőségei-
hez mérten: kétkezi munkával, anyagiakkal, virágadománnyal,
mindenki valamit hozzátett az karácsonyi jászolban született
Kisjézus méltó köszöntéséhez. Jó lenne, ha ez tudatosulna az
emberekben, és a hangsúly nem az ajándékokra, hanem magára a
jászolban fekvő Isten fiára kerülne, aki maga az ajándék minden
ember számára, hívőre és nem hívőre egyaránt. 

Szenteste délutánján a szigetcsépi gyerekek szép pásztorjáté-
kot adtak elő, dicsérve felkészítőjük lelkes munkáját. A szerep-
lők egy kis ajándékot kaptak két szigetcsépi család adományá-
ból. A szenteste felidézte a gyerekkori karácsonyok meghitt han-
gulatát, egyedül csak a hó hiányzott.

Az idei éjféli mise is az előző évekéhez képest egy kicsit más

volt. Többen voltunk, megtöltöttük a templomot. A szentmise
végén bejglivel és forralt borral köszöntünk egymásnak Áldott
Karácsonyt. Mindenki meghatódott, egy szeretetteljes, nagycsa-
ládnak érezhettük magunkat. Jó lenne, ha karácsony üzeneteként
ezt a szeretetlángot nem hagynánk kialudni egész évben!

Az év végi hálaadó szentmise az idén délelőtt volt, így jutott
időnk egy kis koccintásra, meghitt hangulatban kívántunk egy-
másnak boldog új évet.

Január 6-án tartja a katolikus egyház Vízkereszt ünnepét,
amikor a három király meglátogatja a kis Jézust, hogy hódolatu-
kat fejezzék ki. Ezen a napon a pap vizet szentel, melyet keresz-
teléshez, házszenteléshez és más egyházi szertartásokhoz hasz-
nálunk. Reméljük, minél több ilyen esemény lesz a következő
esztendőben!

Mindenki munkáját, segítségét köszönjük. Isten áldását kér-
jük Szigetcsép minden kedves lakosára.

Mindenkit szeretettel várunk a vasárnapi misékre, rendezvé-
nyeinkre, hogy együtt tegyük szebbé és gazdagabbá egyházköz-
ségünk életét. 

Miserend: vasárnap 9:45.
Füstös Judit és a Sümegi család
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Templomi búcsú (Crkvena slava illet-
ve Bučura) a templom védőszentjének ün-
nepe. A szigetcsépi szerb ortodox temp-

lom védőszentje Sveti Stefan Dečanski.
Ünnepnapja november 24-én van. Ezen a
napon, a búcsú kinevezett komája (Kum
slave) készíti el az ünnepi nagykalácsot
(Veliki slavski kolač) illetve a koljivot
(mézzel, dióval, fahéjjal, szegfűszeggel,
cukorral ízesített főtt búza). A koljivot és
a kalácsot a pap megszenteli, ezt követően
a búcsú komájával felszeli a hagyomány
diktálta módon. Mindkettőből kapnak egy
darabkát a jelenlévők. Az ünnep esti bállal
fejeződik be. 

A Szigetcsépi Szerb Ortodox templom
karácsonyi szentmiséje 2020. január 8-ra
esett, meghitt ünnepi hangulatban.

A szigetcsépi gyerekek megemlékez-
tek erről az eseményről külön-külön az
óvodában és az iskolában is. Köszönet a
pedagógusoknak a hagyomány ápolásáért.

Szigetcsépi Szerb Önkormányzat

TEMPLOMI BÚCSÚ ÉS DÉLUTÁNI ZENÉS EST

Karácsonyi készülődés
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Egy most készülő jogszabálytervezet szerint a szabálysér-
tésnek számító illegális hulladékkihelyezés a jövőben bűncse-
lekménynek fog számítani – olvasom a portfolio.hu oldalon. 

A településeken a lakossági összefogására van szükség a
szemetelés és az illegális hulladéklerakás visszaszorítása érde-
kében. Szigetcsép a szigetcsépi lakosoké, nekünk kell annak
rendezettségéről, szépségéről gondoskodnunk.

Már több évre visszanyúlik az évi kétszeri szemétszedési
programja az iskolának, tavasszal-őszel az iskola vezetése min-
dig megszervezi, helyi vállalkozók és az önkormányzat segítsé-
get nyújtanak hozzá. Azt gondolom, a gyere kek igazán tudná-
nak mit mesélni, mennyi és milyen hulladékot szednek össze.
Azt gondolom, ez BORZALOM!

Papírgyűjtés is mindig van évi kétszer az iskolában. Ilyen-
kor a gyerekek körbejárják a falut és becsengetve jelzik, hogy
szívesen elvinnék. A településen belül is. Pedig egy évben két-
szer kérhető ingyenes lomtalanítás, van csomagolási hulla-
dék, zöldhulladék elszállítás. Lehet, még gyermekcipőben jár a
mennyiség elszállítása, de dolgoznak az illetékesek a megoldá-
son.

A szemetelés a rend ellen való cselekvés! Azt gondolom,

ha mindenki a saját portáján rendet tart, és máshol nem szeme-
tel, máris tett egy lépést. Nem kellenek hatalmas dolgok, csak
apró lépések pl. ház előtti fűnyírás, üzletek előtti sepregetés…

Itthon egy ember egy nap alatt 1 kg szemetet termel. Ennek
egyharmada komposztálható, egyharmada tényleg hulladék,
egyharmada szelektíven gyűjthető. 

Sajnos, a szelektíven gyűjtött hulladéknak Magyarországon
egyelőre csak a 17 százalékát tudják újrahasznosítani. De jöjjön
még pár adat: a kommunális hulladék 11%-át elégetik és 61% a
lerakóra kerül. 

És most nem a műanyag felhalmozásról vagy a bolygó
megmentéséről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy menet
közben ne hagyjuk el a szemetet, ne gyűjtsünk „kupacokat” a
házunk előtt, az út mentén, és hogy a Dunapart fele sétálva, ke-
rékpározva ne a szemetes zsákokat kelljen látnunk!

Az önkormányzat és a képviselő-testület is azon munkálko-
dik, hogy a település térfigyelő kamera rendszerét fejlessze,
hogy ténylegesen jogszabályt betartva fel tudjon lépni a szeme-
telők ellen, bírságot tudjon kiróni.

Addig is figyeljünk oda és óvjuk meg Szigetcsépet! 
A környezetünk védelme Nálad kezdődik! 

Zeleiné Virág Melinda
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Bűncselekmény lesz a szemetelés

2020
23. Húsvéti Sziget Kupa

Asztalitenisz ranglista verseny
2020. ÁPRILIS 04-05. SZIGETCSÉP ÁLTALÁNOS ISKOLA SPORTCSARNOK

2020. április 4-5-én (szombat-vasárnap) az Általános Iskola tornatermében ismét megrendezésre kerül a Sziget Kupa asz-
talitenisz ranglista verseny, melyet 23. alkalommal rendezünk meg.
A rendezvényen világbajnokok, Európa-bajnokok és sok ismert versenyző jelenik meg.
Szombaton a 40-50-60-65 éves férfiak versenyeznek, vasárnap az összes női korosztály és a férfiaknál a 70-75-80 éves kor-
osztály versenyzőit tekinthetik meg.

Mindenkit szeretettel várunk!
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„Az ünnepi torta”

Iskolánk megbízott igazgatója 
Bartha Livia köszöntője

Martz János NNÖ elnök gratulációja

Képes beszámoló a Szigetcsépi Német Nemzetiségi
Táncegyüttes 20 éves jubileumáról 

Kati néni az általános iskolai csoporttal
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Képes beszámoló a Szigetcsépi Német Nemzetiségi
Táncegyüttes 20 éves jubileumáról 


