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Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm településünk minden kedves lakóját, polgármesterré választásomat követő első hivatalos megszólalásom
alkalmával.
Elsőként szeretném megköszönni a bizalmukat,
melyet az októberi önkormányzati választáson
megszavaztak nekem. Köszönet azért a felhatalmazásért, hogy rám bízták Szigetcsép további sorsának
alakítását, irányítását. Nagy öröm ez számomra, de
ugyanakkor egy óriási felelősség is.
Bízom benne, hogy a kitűzött célok elérésében
számíthatok az Önök segítségére, együttműködésére.
Köszönöm a korábbi polgármesternek, Kóta Istvánnak, hogy szilárd alapot épített és adott át, lehetőséget teremtve ezzel a további fejlődésnek.
Biztosíthatom Önöket, hogy az Önkormányzat és személy szerint jómagam is, lehetőségeinkhez mérten a jövőben törekedni fogunk a még élhetőbb, a még biztonságosabb, a
még komfortosabb életkörülmények kialakításának megteremtésére.
Ebben a lakosságnak is szerepet kell vállalni, ha mindenki csak a saját háza, telke és utcafronti részét tartja rendben, higgyék el, sokkal szebb lesz Szigetcsép.
Hiszem, hogy a közösség ereje a közösségben van, célom, hogy Szigetcsép valóban egy
jó közösség legyen. Ezért kérem az Önök aktív, támogató segítségét a jövőben is.
A közelgő ünnepekre tekintettel kívánok Nagyon Boldog Karácsonyi Ünnepeket és
Erőben, Egészségben, Egyéni és Közös Sikerekben Gazdag Új Esztendőt!
Tóthné Kriszt Judit polgármester

Juhász Gyula:
Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
… Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
… És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Mindenkinek kívánunk
áldott békés karácsonyi
ünnepeket
és sikerekben gazdag
új esztendőt!
Szigetcsép Község
Önkormányzata
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Helyi választási eredmények
Engedjék meg, hogy mint a Helyi Választási Bizottság elnöke
gratuláljak Önöknek a megválasztásukhoz.
A 2019. október 13-án lezajlott önkormányzati választások eredménye már mindenki számára ismert, ezért most csak röviden
összefoglalnám a történteket.
A választáson a részvételi arány 52,96 %-os volt.

Kirchner Gyula
Urbán Tibor
Szalay Katalin
Krizsán Pál Zoltán

A megválasztott polgármester:
Tóthné Kriszt Judit
független

Névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 133 fő
Szavazóként megjelent:
112 fő

A polgármesterjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma az
alábbiak szerint alakult:

A megválasztott helyi nemzetiségi önkormányzati képviselőtestület tagjai a mandátumhoz jutás sorrendjében az alábbiak:

Tóthné Kriszt Judit
Assabiny Illés
Piróth Ákos
Märtz János József
Fibi Péter

Tóthné Kriszt Judit
Märtz János József
Kirchner Gyula
Schleerné Szegedi Anna
Lázár-Nonn Edit Mária

független
független
független
független
független

404
255
242
136
67

(36,59%)
(23,1%)
(21,92%)
(12,32%)
(6,07%)

A megválasztott képviselők a mandátumhoz jutás sorrendjében az alábbiak:
Buzássy-Rókás Bernadette független
Märcz Csaba
független
Schleer Mihály
független
Zeleiné Virág Melinda
független
Dósa Attila Sándor
független
Nikolics Milován
független

739
627
570
545
444
434

független
független
független
független

294
288
190
119

A német nemzetiségi önkormányzati választás eredménye:

94
93
83
83
81

A szerb nemzetiségi önkormányzati választás eredménye:
Névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 41 fő
Szavazóként megjelent:
37 fő
A megválasztott helyi nemzetiségi önkormányzati képviselőtestület tagjai a mandátumhoz jutás sorrendjében az alábbiak:
Szubotin Mirjana
Assabiny Illés
Márfiné Werling Angéla Erzsébet

34
33
33

A mandátumhoz nem jutott képviselők sorrendje:
Schäffer István Zsolt
Kóta István

független
független

414
325

Végezetül kívánok Önöknek eredményekben és sikerekben gazdag 5 évet.
Gyimesi Ilona Terézia, a HVB elnöke

TÁJÉKOZTATÓ
Képviselő-testületi határozatokról, rendeletekről
A 2019. október 24-i Képviselő-testület alakuló ülésén hozott
– 74/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület megállapította Tóthné Kriszt Judit polgármester illetményének és
költségtérítésének összegét.
– 75/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület szavazatszámláló bizottságot hozott létre alpolgármester választáshoz.
– 76/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület titkos szavazással megválasztotta Nikolics Milovánt társadalmi
megbízatású alpolgármesternek.
– 77/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület megállapíXXV. évfolyam 6. szám

totta Nikolics Milován alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését.
– 78/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület döntött
Kóta István leköszönő polgármester végkielégítésének kiegészítéséről.
– 79/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület döntött
Kóta István leköszönő polgármester foglalkoztatási jogviszonyának megszűnéséig ki nem vett szabadságának pénzbeli megváltásáról.
A Képviselő-testület megalkotta 11/2019. (X.28.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
5/2011. (IV.18) önkormányzati rendelet módosításáról.
2019. november-december
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A 2019. november 11-i képviselő-testületi ülésén hozott
– 80/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület megválasztotta a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
tagjait a következők szerint.
• Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Buzássy-Rókás Bernadette, tagjai: Dósa Attila Sándor,
Schleer Mihály önkormányzati képviselők, Fritz Anita,
Piróthné Ferenc Magdolna külsős bizottsági tagok.
• Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke:
Zeleiné Virág Melinda, tagjai: Buzássy-Rókás Bernadette, Märcz Csaba önkormányzati képviselők, Assabiny
Illés, Szubotinné Bakó Irén külsős bizottsági tagok.
Az ülésen sor került a képviselő és nem képviselő tagok eskütételére.
– 81/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület a Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Szigetcsépi Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta.
– 82/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Záhonyi Hugóné Óvoda 2019. évi költségvetésében biztosítja a kérelemben szereplő költségek fedezetéül szolgáló bruttó 1.200.850,- Ft-ot.
– 83/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület döntött a település honlapjának fejlesztésével megbízni kívánt cégről,
a fejlesztés megkezdődött, 2019. december 31-ig elkészül.
– 84/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület elfogadta
az Önkormányzat mint ajánlatkérő által 2019. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások tervének módosítását.
– Az Önkormányzat a Magyar Falu Program „Óvodafejlesztés” alprogramja keretében 29.800.000,- Ft összegű támogatást nyert.
– 85/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület a beruházás
megvalósítása érdekében elfogadta a közbeszerzési eljárás
megindításához szükséges ajánlattételi felhívást.

– 86/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület az „Óvodafejlesztés” tárgyú beruházás megvalósítása érdekében, kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás kapcsán létrehozta a Bíráló Bizottságot.
– 87/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület döntött az
„Óvodafejlesztés” tárgyú beruházás megvalósítása érdekében a közbeszerzési eljárás során ajánlattételre felkérendő
gazdasági szereplőkről.
A Képviselő-testület megalkotta
– 12/2019. (XI.12.) önkormányzati rendeletét a 2019. évi
költségvetésről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról,
– 13/2019. (XI.12.) önkormányzati rendeletét igazgatási szünet elrendeléséről, amelynek értelmében a 2019. december
23. és 2020. január 4. közötti időszakban (5 munkanap) a
Polgármesteri Hivatal kizárólag halálesettel kapcsolatosan
tart anyakönyvi ügyeletet.
– 14/2019. (XI.12.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról,
amelyet bruttó 30.000,- Ft/hó összegben állapított meg.
– 15/2019. (XI.12.) önkormányzati rendeletét a díszpolgári
cím adományozásáról és annak feltételeiről,
– 16/2019. (XI.11.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról.
A 2019. november 11-i zárt képviselő-testületi ülésen hozott
– 88/2019. sz. határozatával a Képviselő-testület testület „A
szociális ellátások helyi szabályairól” szóló 2/2015. (II.
27.) számú önkormányzati rendeletének 10/A. §-a alapján
az úgy döntött, hogy 10.000,- Ft összegű karácsonyi támogatást biztosít vásárlási utalvány formájában a rendeletben
meghatározott feltételeknek megfelelő személyek részére.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tóthné Kriszt Judit polgármester

SZIGETCSÉPI HÍREK

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetve a 13/2019. (XI. 12.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a Szigetcsépi Polgármeseri Hivatal 2019. évi munkarendjében
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Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal

2019. december 23. és 2020. január 4.

Felelôs kiadó: Csehovics Erika Éva

(5 munkanap) közötti időszakra

IGAZGATÁSI SZÜNETET
rendelt el.
Az igazgatási szünet alatt a hivatal zárva tart.
Kizárólag halálesettel kapcsolatos előzetes telefonos egyeztetés alapján biztosítunk anyakönyvi ügyeletet, a 9 és 12 óra között hívható 06-30-337-1175 telefonszámon.
Csehovics Erika Éva
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RÉGI és ÚJ az ötvöző tégelyben
2019. október 13. a választás napja volt. Választottunk polgármestert és képviselő-testületi tagokat. Köszönjük a leadott voksokat. Túl vagyunk a ceremónián, az eskütételen.
Ilyenkor egy kicsit megállunk, elgondolkozunk,
nagy levegőt veszünk, hogy az eddig gyűjtött erőinket
maradéktalanul a köz szolgálatába tudjuk állítani. A
hivatalos fogadalmakon túl kezdetét veszi az új korszak a régi tiszteletben tartása mellett. A kihívásoknak
lelkiismerettel kívánunk eleget tenni, nem szeretnénk
a kapott bizalomra rácáfolni. Méltóak akarunk lenni a
magas szintű elvárásokhoz. A helyi lakosság hagyományait az új elgondolásokkal tervezzük ötvözni.
Képletesen, a Községháza kinyitja kapuit az emberek előtt. A politika emberközpontúságát hangsúlyozzuk, a politikának kell dolgozni az emberekért. Mozgósítani szeretnénk mindenkit. Fontos a tisztelet, becsület, lelkiismeret,
megértés, türelem, alkalmazkodás. Ezekkel párosul a bátorság és
elszántság, településünk állandó fejlesztése érdekében. Küldetésünket teljesítve szeretnénk haladni a XXI. századra jellemző kijelölt úton. Így akarunk személyes összeköttetést teremteni Községünk vezetősége és lakosai között.
Hosszú az emberi haladás és teljesítmény lépcsője, mi elindulunk ezen a lépcsőn. Ne bízzuk magunkat a véletlenre, tegyünk
olyan lépéseket, amelyekhez lehetőségeink vannak. Ezek gyakorlati lépések, amelyeket a településfejlesztés előmozdításához
napról napra biztonsággal és hatékonyan viszünk véghez.

A véleménykülönbségek a dolgok rendjéhez tartoznak. Ezek
teszik lehetővé a haladást, gyarapodást. Egyetlen ideológia sem
az igazság kizárólagos birtokosa, ezért nyitva állunk a párbeszédekre. Mindannyian tudjuk, hogy ez „nehéz mesterség”, de
örömmel vállaltuk a kihívást. Ez sok fáradozással, esetleg feszültséggel jár együtt, de a választás során elnyert tisztségek nemes feladat elé állítanak bennünket, amelyet kitüntetésként
élünk meg. Köszönjük községünk szavazóinak a megelőlegezett
bizalmát, reméljük, megfelelünk az elvárásoknak.
Mint harmadrendű tollforgató igyekeztem továbbadni Szigetcsép képviselő-testületének gondolatait. Maradok ezen kistelepülés őszinte híve.
Szuchányi Judit

Búcsúzom
Elöljáróban sietek tisztázni, nem az új községvezetők mentettek fel, én mondtam le a szerkesztői tisztségemről mindjárt a választások után. Tettem ezt azért,
mert az ember magától megérzi, mikor kell valamit abbahagyni. Nekem most,
nyolcvan évesen kellett felállnom azzal a jóleső tudattal, hogy eddig amíg és
amit csináltam, legjobb tudásom szerint tettem. Közel másfél évtizedig írtam és
szerkesztettem a Szigetcsépi Híreket, hatvanéves újságírói pályafutásom alatt
egyetlen lapnál sem dolgoztam ilyen sokáig. Ezért is nőtt úgy a szívemhez ez a
község, második otthonomnak tekintettem. Ezzel az érzéssel búcsúzom tőle, beleértve a gondozott utcáit, az udvarokból kihajló fákat, az évszakonként váltakozó arculatát, de nem utolsósorban a lakosságát, az olvasókat. Az újságról azt
tartják, csak három napig él. Mert ami ma hír, szenzáció és érdekes, afölött az
élet átrohan, az új hírek feledtetik a régit. Vonatkozik ez azokra is, akik az újságot írják. Az olvasó észre sem veszi, ha egy név eltűnik a lapjából. Én azzal a reménnyel búcsúzom a csépiektől, hogy néhányan emlékezni fognak rám, mert sikerült az írásaimmal egy hullámhosszra kerüljünk.
Budapest, 2019. november 20.
Matula Gy. Oszkár
a Magyar Újságírók Országos Szövetségének örökös tagja
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FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,

hogy Szigetcsépen
2019. december 02-től
2019. december 05-ig

Helyszín: Művelődési Ház (Szabadság u. 67.)
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn
Kedden
Szerdán
Csütörtökön
Pénteken

12:00 – 18:00 óráig
8:00 – 14:00 óráig
12:00 – 18:00 óráig
8:00 – 14:00 óráig
–
óráig

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG
SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más
tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi
igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van az
előző évi tüdőszűrő igazolást!

2019. november-december
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A legalkalmasabb időpont egy fa ültetésére húsz évvel ezelőtt volt. A második legalkalmasabb időpont most van.
(Környezetvédelmi közmondás)

2019. október 15-én a Szigetcsépi Általános Iskola és AMI diákjai is csatlakoztak ahhoz az országos mozgalomhoz, mely a zöldebb
környezetünkért, a tiszta levegőnkért faültetésre buzdított. Először a
tanulók előtt beszéltünk arról a hatalmas, sokszor oktalan erdőirtásról, ami a Földünk több pontján folyik. Majd megismerték, mi minden előnye van akár egyetlen fának is, mennyi sokat köszönhetünk
ezeknek a növényeknek!
A nyolc osztály szülői munkaközössége, valamint az iskolai
SZMK vásárolt egyegy facsemetét, amelyet a diákok és a felnőttek az udvaron kijelölt helyre
ültettek el. Valamennyien aktívan,
közösen dolgoztak, ahogy a fotókon is látható. A feladat ezzel még nem ért véget,
hisz ápolnunk, gondoznunk is kell a
fácskánkat, ha később szeretnénk élvezni előnyeit.
Elhatároztuk, hogy a faültetésből hagyományt csinálunk, minden évben minden osztályunk egy újabb fával szeretne hozzájárulni településünk levegőjének tisztításához, környezetünk szebbé tételéhez.
„Vannak fák, amik mintha azért nőttek volna, hogy egyszer megérinthessem a törzsüket, annyira örülnek nekem. Egy nap te is érezni fogod ezt a szeretetet a saját kezeddel.
Az erdő legjobb barátunk, ha bánatunkkal hozzá menekülünk. Mert komoly jóságával s
passzív gyöngédségével, midőn tartózkodik minden vigasztól – megnyugtat és vigasztal.” Kevin Hearne
dr. Szova Ágnes, a 4. osztály osztályfőnöke
Béla bácsi megmutatta…

Egy kicsi lány is lehet ügyes!
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„Minden időben – ma is – azt tartom a legfontosabbnak munkámban, hogy valódi értékeket, építő gondolatokat közvetítsek előadásaimmal a közönség felé.”
HÉTMÉRFÖLDES TARISZNYÁ-val a vállán kezdte meg bemutatkozását a művész.
Milyen titkokat rejt ez a tarisznya? Hogy lehet, hogy látszólag üresen lóg Muzsikus
Gábor oldalán, mégis egyre-másra kerülnek elő belőle kincsek, meglepetések? Versek,
dalok, találóskérdések, az évszakok?
A dalokat nemcsak Kovács Gábor énekelte, hanem együtt is énekelt a gyerekekkel, a
találós kérdéseket a gyerekek fejtették meg …
Kovács Gábor együtt játszott, mókázott a gyerekekkel, közben – észre sem vették –
már körbe is „énekelték” az egész esztendőt; az évszakokat tavasztól tavaszig. A műsorban klasszikus gyermekdalok csendültek fel gitár kíséretével.

Az előadás különlegessége a hangszerbemutató volt, melyben a legkülönfélébb
használati tárgyak váltak varázslatos módon hangszerekké. Semmit nem dob ki felelőtlenül a kukába, mert szinte mindenből
hangokat tud kicsalni egy kis kreativitással
és persze művészi, zenei szakértelemmel.
Talán ennek köszönheti a több mint háromszáz hangkeltő eszközből, hangszerből álló
gyűjteményét. Muzsikáló és hangszerkészítéshez felhasználható tárgyak: pl. seprűnyél, papírhenger, fakanál, üdítős palack,
műanyagcsövek, porszívócső, szívószál,
nylonzacskó stb.

És hogy milyen hangszereket
mutatott be? Egyszerű húros
hangszert, dobot, köcsögdudát,
fuvolát, nádsípokat, szöghegedűt, különféle ritmushangszereket, tanulóink legnagyobb örömére.
Az Zene Világnapján a zeneiskola növendékei és az iskolai
énekkar, Csány Anna tanárnő
vezetésével örvendeztette meg
a szigetcsépi diákokat műsoraikkal, Kovács Gábor művész úr
előtt!
Mester Ilona,
a 3. o. osztályfőnöke
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Szeretettel meghívjuk, várjuk Önt
Német Nemzetiségi Tánccsoportunk 20. és Fröhliche Kreis
fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett programjainkra
KIÁLLÍTÁS:
– „Újhartyáni német nemzetiségi festőműhely”
Radóczi Károly Táncsoportunk életének pillanatai.

JUBILEUMI MŰSOR:
Fellépnek: régi és jelenlegi tagok 1. osztályosoktól a felnőttekig
Vendégek: Szigetcsép - Szigetújfalu - Szigetszentmárton csoportjai

Időpont: 2019. november 30. (szombat) 17 óra
Helyszín: Szigetcsépi Általános Iskola és AMI
2317 Szigetcsép, Szabadság u. 1-3.

Wir laden Sie herzlich zu unserem Programm ein. Zu diesem Vorhaben
bewegte uns der 20. Jubiläum der Ungarndeutche Volkstanzgruppe und
der 10. Jubiläum der Fröhliche Kreis Tanzgruppe.
AUSSTELLUNG:„Ungarndeutsche Malerwerkstatt von Hartian”
Károly Radóczy Momentaufnahmen aus dem Leben der Tanzgruppe

Megnyitó: 2019. november 27. (szerda) 17 óra
Helyszín: Szigetcsépi Általános Iskola, 2317, Szabadság utca 1-3.

A műsort követően bál, melyre a belépés ingyenes.

EINLADUNG

Eröffnung: 27. November 2019. (Mittwoch) um 17 Uhr
Ort der Veranstaltung: Tschiper Grundschule, 2317 Szigetcsép, Szabadság u. 1-3.
Jubiläumsprogramm:
Auftreter:ehemalige und derzeitige Mitglieder, ab der ersten
Klasse bis zu Erwachsenen
Gäste:Gruppen vonTschip, von Ujfluch, von Sankt-Martin
Nach der Veranstaltung folgt ein Eintrittskostenfrei er Ball.
Zeitpunkt:30. november 2019 (Samstag) um 17 Uhr Ort:
Tschiper Grundschule und Kunstgrundschule
2317 Szigetcsép, Szabadság utca 1.3.

Márton-napi lámpás felvonulás a
Záhonyi Hugóné Óvodában
A Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent közeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz
a legendához, amely szerint Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal. Ennek
emlékére számos helyen lámpás felvonulást szerveznek, így a mi óvodánkban
is sor került a Márton-napi lámpás felvonulásra.
A gyermekek izgatottan készülődtek már, és szüleikkel közösen elkészítették
lámpásaikat. Márton emlékére november 8-án 16:30-kor a szigetcsépi apróságok és hozzátartozóik az óvoda előtt gyülekeztek, majd Csányi Anna néni vezetésével és gitárkíséretével elénekelték kedvenc Mártonnapi éneküket, ezt követően elindult a lámpás menet a helyi művelődési házhoz. A művelődési háznál már várta őket az óvoda néhány
dolgozója és Reteghi Csaba bácsi, aki tábortűzzel kedveskedett a gyerekeknek. Miközben óvodásaink a tábortűzet csodálták meg,
Márton-napi és tüzes énekeket énekeltek Mizikné Tóth Annával és a többi óvodai dolgozóval. A közös éneklés után együtt megtekintettük a Szivárvány duó Márton napi koncertjét. A koncert alatt a gyerekek boldogan és felszabadultan táncoltak, és együtt énekeltek az
együttessel. Az előadás után mindenki kortyolhatott a finom forró teából és ehetett pár falatot a lilahagymás zsíros kenyérből.
Akik részt vettek a Márton-napi rendezvényünkön mindenki nagyon jól és remekül mulatott.
Gerencsér Zita intézményvezető
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Boldog Hóember
Leesett az első hó. És nemcsak szállingózott, hanem rögvest annyi hullott belőle,
hogy vastag, hófehér dunnával fedte be az
erdő minden zegzugát.
Látva ezt, nyúlanyó nem engedte ki játszani a kis nyulacskákat, mivel attól tartott,
ugrándozás közben belevesznének a mély
hóba. Őzikének éppen a hasa aljáig ért a hó,
ő is csak nagy nehezen lábalt ki belőle.
Egyedül medvekoma tudott volna gond
nélkül átgázolni a hótorlaszokon, de ő meg
észre se vette, hogy talpig fehér ruhát öltött
az erdő, mivel már jó ideje téli álmát aludta
a barlangjában. Hófehér nyugalom ereszkedett a tájra, melyet csupán az élelmet kereső
harkály időnkénti kopogtatása tört meg.
Egy nap azonban másféle zaj verte fel az
erdő sűrű csendjét. Fejszecsattogás és élénk
kurjongatás, mellyel a favágók munkára
buzdították magukat a fogcsikorgató hidegben.
Míg dolgoztak, nem fáztak, azonban
amikor az elemózsia elfogyasztására letelepedtek a kivágott farönkökre, elkelt egy kis
meleg. Gyorsan nagy farakást hordtak öszsze, alágyújtottak, és körbeülték.
A jóféle itókával töltött kulacs kézrőlkézre járt, eszegettek, beszélgettek. A lobogó tűz megvilágította az arcukat, csillagocskákat lopott a szemükbe, melengette a kezüket és a szívüket, ezért jókedvre derültek.

Nótázgattak, tréfákat meséltek, egymás
szavába vágva, örömmel töltötték a pihenőidőt.
A két legfiatalabb favágó, megelégelve a
tétlenséget, egyszer csak felugrott, és a tűztől távolabb elkezdték gyúrni a havat.
Kis idő múlva, jókora hóember emelkedett a tisztáson. Az építők egyike az elemózsiás tarisznyájából egy sárgarépát kotort
elő, amit az édesanyja csomagolt a kenyér
mellé, mert tudta, hogy szereti. Most lemondott róla, hiszen mit ér egy hóember, ha
nincs orra? A szeme helyére két, már kihűlt
faszéndarabot illesztett. Igazán helyre hóember lett belőle! A munka a kis pihenő
után tovább folyt, a kivágott fát szekérre
rakták, majd a favágók haza indultak.

A hóember egyedül maradt. A hatalmas
máglya még mindig nem aludt ki, a tűz parázslott, apró, piros lángnyelvek libegtek az
enyhe szélben.
Ekkor eszébe jutott, hogy a favágók milyen boldogan, jókedvűen ülték körül a tüzet. Bizonyára ez a szép, fényes, piros farakás tette őket ilyen boldoggá – gondolta.
Addig-addig fészkelődött, mígnem hatalmas gömbhasán billegve, sikerült odajutnia
a tűzhöz. Amint a máglya közelébe ért, egyből valami jóleső melegség árasztotta el.
Arcán és testén apró vízerecskék jelentek
meg, amelyekben, mint a favágók szemében, ott csillogott a tűz piros lángja. Kicsit
összébb ment, de észre sem vette, mert úgy
érezte, a tűz finom melege őt is boldoggá
tette, mint a favágókat. Csak bámulta a parázsból ki-kiröppenő, csodaszép szikrákat,
lenyűgözte az apró lángocskák kecses tánca…
Megvirradt. A favágók kurjongatása ismét betöltötte az erdőt. Munkára készen érkeztek a tisztásra, és igencsak elámultak
azon, hogy az előző nap rakott máglya még
nem hamvadt el teljesen.
A fiatal favágók egyből a hóembert keresték, de sehol sem látták, holott éjszaka
nem enyhült a hideg, sőt, még egy kicsit a
hó is szállingózott. A lassan kialvó, de még
mindig parázsló tűz mellett csupán egy darab sárgarépát, és két széndarabot találtak…

Gratulálunk Stuxi!
Közösségi oldalon már többen olvashatták, de lehetnek, akik még nem hallották a hírt.
Településünk egyik kiváló sportembere, Bruszt György, sokaknak Stuxi, nemrég a Magyar
Labdarúgó Szövetség kimagasló díjában részesült. A Bozsik Intézményi Program keretében, a
ráckevei körzetben tizenhárom iskola, ötvennégy csoportjának hatszáznegyven gyermeke focizik. A körzet vezetője, Varga Zoltán indítványozta személyét a díjra. Indoklásul saját szavait
idézem „Nagy szakmai tapasztalattal bír, lelkes edző, sokat tesz a sportért és nagyon jól bánik a
gyerekekkel.”
Stuxi vezetésével jelenleg hetente két alkalommal tanulhatja a labdarúgás rejtelmeit az általános iskolás korosztály. Az edzések ingyenesek. Az iskolavezetés a tornaterem díjmentes biztosításával teljes mértékben támogatja munkáját.
Valóban, a fenti állításokat sok gyerek és szülő alátámaszthatja községünkben is, mivel Stuxi
több mint harminc éve lát el edzői feladatokat leginkább itthon, Szigetcsépen. Volt idő, amikor
Makád és Szigetszentmárton csapatait is erősítette. Munkássága alatt kinevelt számos olyan fiatalt, akik mára már nagyobb egyesületeknél rúgják a bőrt.
Reméljük, hogy a szigetcsépi sportért végzett áldozatos munkájának gyümölcseihez a jövőben is sokszor gratulálhatunk, és sok-sok futballistát köszönhetünk még neki.
Hajrá Stuxi, csak így tovább!
Buzássy-Rókás Bernadette
XXV. évfolyam 6. szám

2019. november-december

Szigetcsépi Hírek

Az októberi hónap az önkormányzati választásoktól volt hangos Magyarországon,
pedig a malajziai Langkawi szigeten zajlott egy Ironman verseny, a nevezők között pedig egy 23 éves fiatalember, aki
nem csak hazánkat, de Szigetcsépet is képviselte, Nikolics Zorán.
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papírokat, oltásokat, persze közben zajlott a
felkészülés és fél távonkon egész jó eredményeim születtek. A verseny október 26-án
volt, mi már két héttel előbb érkeztünk.
Akklimatizálódtunk, elkezdtem a mentális,
fizikális felkészülést a nagy napra. A depókban elhelyeztem a felszereléseimet.

A célba érve fogalmam sem volt hol végeztem, lerogytam és vártam, hogy Dóri is
beérjen, majd hazaballagtunk a szállásra.
Másnap volt a díjátadó ceremónia. Miután
átvettem az érmet, kezdtem felfogni a valódiságát és fellélegeztem: Ott leszek a
2020. októberi Világbajnokságon!

A verseny napján 04:00 órakor keltünk
Dórival, a menyasszonyommal, aki szintén indult a versenyen. Egy kávé és a szokásos tészta reggeli elfogyasztása után elindultunk az úszásra kijelölt pályához.

Méltán lehetünk büszkék Rá, hiszen megfelelő szorgalommal, alázattal, kitartással
igenis elérhetőek a céljaink, amire Zorán
nagyon jó példa. Szigetcsépi gyerekek példaképévé válhat, hiszen ugyanazon iskolából futott haza, vagy pattant bringára és
ugyanazon a csépi strandon lubickolt a
vízben.

Zorán születésétől fogva Szigetcsépen él
szüleivel és testvéreivel, egyetemista időszaka Gödöllőhöz köti, és ha nincs épp
versenye, szalad haza, ide Szigetcsépre.
Miért a Triatlon?
Mert családias sportág, több sportban kell
nagyon jónak lenni és annyit tudok a versenyből kihozni, amennyit beletettem
edzésen.
Mikor kezdted a sportágat?
Tíz éve kezdtem bringázni, de nyolc éve
versenyszerűen, a triatlont öt éve kezdtem.
Az Ironman verseny nagy kihívás, ez
hogy jött?
Az első budapesti Ironman versenyről
2014-ben a rádióban hallottam és megtetszett. Az Ironman a triatlon sport hosszú
távja, 3,8 km úszásból, 180 km kerékpározásból és 42,2 km futásból áll, amit egyszerre kell teljesíteni. Egy ilyen versenyen
célba érni nem könnyű, hát még megnyerni!
De Neked ez sikerült!!!
Igen! Életem első Ironman versenyét megnyerni és ezzel kijutni a világbajnokságra,
na ez sem jön össze sok mindenkinek az
biztos. Nekem sikerült!
Mesélj a versenyről röviden, kérlek!

Az úszás kétkörös volt, jó tempóban, lendületesen haladtam. A második körnél befolyt a sós víz a szemüvegembe, úgy úsztam végig, hogy csípte a sós víz a szememet. Az ázsiai bajnokkal egyszerre szálltunk ki a vízből.

Aki ismer, az tudja, nem egy hirtelen ötlet
volt a versenyre való nevezés, 4 éves tervem
része, hogy 2020-ban induljak a Hawaii
Ironman Világbajnokságon. Ehhez kellett
egy kvalifikációs verseny, ami bármely
Ironman verseny lehetett volna. Az én korosztályomban csak egy slotot (indulási jogot) osztanak egy versenyen, tehát csak az
első hely jelent biztosan slotot. Nem akartam hát a véletlenre bízni. Hosszas mérlegelés után esett a választásom a malajziai versenyre, ez sok szervezést igényelt, nevezést,

Következett a bringa, nagyon jól ment,
minden úgy volt, ahogyan elterveztem, de
az utolsó harminc kilométernél már vártam, hogy futhassak. A futás első két kilométerét sikerült úgy futnom, ahogy terveztem. Az első frissítő pontnál elővettem a
só dobozkám, de elejtettem és szerencsétlen visszafordulásom eredményeként begörcsölt a bal lábam. Szerencsére hamar
kiengedett, így futhattam tovább. Ezután
végig görcsközeli állapotban volt mindkét
combom és a vége felé a vádlim is.
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Ezúton gratulálok Zorán ehhez a fantasztikus eredményhez és kívánok további sikereket!
A munka nem áll meg, a felkészülés folytatódik a Világbajnokságra, közben szponzorok keresése és az egyetemi tanulmányok is nagy feladat.
Gratulálok a szüleinek is, nekik is nagy
szerepük van ebben a teljesítményben.
Nincs annál nagyobb boldogság a szülőnek, ha gyermeke a dobogó legfelső fokán
áll.
Szigetcsép büszke Rád!
Zeleiné Virág Melinda
2019. november-december
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…
Az új csapattal a mögöttünk hagyott 2 és fél év alatt már sikerült egy 13. és egy 4. helyet is bezsebelnünk. A cél az volt elsősorban, hogy egy összetartó társaságot hozzunk létre. Úgy gondolom, ez jelenleg abszolút elmondható a gárdáról és továbbra is
így lesz. Vannak ugyan játékosaink, akik nem helyi kötődésűek,
viszont rengeteg szigetcsépi titánt is a sorainkban tudhatunk szerencsére. Azt gondolom, a rutin hiányzik az ifjakból. Sajnos sokaknak kimaradt a régi serdülős és ifi futball. Hétről-hétre azon
dolgozunk, hogy fejlődjünk és egyre jobb eredményeket érjünk
el együtt.
Idén először indultunk a Pest Megyei Kupa kiírásában is.
Elsőkörben a Szigetszentmárton FC-t sikerült is búcsúztatni egy
3-1-re megnyert mérkőzésen, a második fordulóban azonban a
Szigethalom ejtett ki minket. A bajnokságunk jelenleg 9 csapattal működik. A Törökbálint (későbbiekben TTC II.) és a
Ráckeve második csapata is erős, de az évek óta tűzközelben lévő Szigetszentmárton is nagyot húzott a széteső Tököl II-ből érkező játékosokkal. Az első mérkőzésünkön beleszaladtunk idegenben egy 8-1-es vereségbe a TTC II. ellen. Az a vereség sajnos
kihatással volt az őszi szezon első felére. Sorban jöttek a vereségek, de a Dunafüred elleni 3-3 alkalmával sikerült átbillenni egy

kicsit. A pontszerzést zsinórban 3 hazai győzelem követte. Egyre
kevesebb gólt kaptunk, azonban az utolsó mérkőzésen megszórt
minket a mártoni gárda. Emberelőnyben kikaptunk 5-0-ra otthon. Rengeteg egyéni hibával játszottunk és – hála a rutinnak –
mindet ki is használták. Jelenleg 6.-ak vagyunk, de nagyon egyben van a mezőny és bármi elképzelhető még tavasszal, hisz csupán 6 pontra van a második hely.
Szeretnék köszönetet mondani Mindenkinek, aki akár csak
egyszer is kilátogatott a mérkőzéseinkre. Önöknek/Nektek is
örömöt akarunk okozni, nem csak magunknak. Nagyon jó érzés
győztes és vesztes meccs után egyaránt tapsot kapni, és van kinek megköszönni minden 90 perc után a részvételt, illetve a szurkolást. Az egyesület saját vagyona csupán annyi, amit a falutól
kap. Rengeteg segítséget köszönhetünk az önkormányzatnak a
zökkenőmentes működéshez és fejlődéshez, amit ezúton is szeretnék megköszönni Kóta Istvánnak és a képviselőknek. Szerencsére az új testület és a frissen kinevezett polgármester asszony,
Tóthné Kriszt Judit sem engedte el a kezünket, így újult erővel
nézhetünk szembe együtt a jövővel a megújulás és a fejlődés játékterén. Hajrá Szigetcsép!
Hertelendy Roland

A Német Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 14-én ünnepelte a Tschíp Hagyományőrző
Énekkar megalakulásának 20. és az Überraschung Tánccsoport 15. évfordulóját.
Nagy öröm és boldogság volt látni és üdvözölni a korábbi NNÖ elnököket: Kitzinger Jánost, Fibi
Istvánné Anikót, Lázár Nonn Editet. Az Énekkar korábbi vezetőit: Nagy Sándort, Lupa Jánost, Tábori Frigyest, továbbá a hosszú éveken át állandó harmonika kíséretet biztosító ifj. Schäffer Istvánt,
és természetesen a jelenlegi vezetőt, Dósa Attilát. A korábbi táncoktatókat: Huszák Gézánét, Steer
Mónikát, a jelenlegi vezetőt, Kulcsárné Paska Ibolyát, távollétében üdvözöltük Fibi Veronikát és
azokat a régi tagokat, akik már nem vesznek részt a próbákon és fellépéseken, de most itt voltak és
ünnepeltek velünk.
Megható volt a megemlékezés azokról a tagokról, akik már nem lehettek közöttünk.
Természetesen minden érintett névre szóló Emléklapot vehetett át. A jubiláló csoportok színvonalas előadásukkal „hozták szokásos formájukat”. Jó volt látni az elmúlt 15, ill. 20 évre való visszaemlékezést a nagyszerűen megszerkesztett kisfilmen keresztül.
Ezen ünnepség keretében került sor a Képviselő-testület által megítélt 30 éves polgármesteri
szolgálatban eltöltött időszak elismeréseként Kóta István Polgármester Úr részére a Szigetcsépért aranygyűrű átadására, melyet a
Képviselő-testület nevében Schleer Mihály alpolgármester adott át rövid elismerő
beszéd kíséretében.
Engedjék meg, hogy megköszönjem
mindazoknak, akik az elmúlt öt év során
segítették munkámat és közreműködtek a
sváb hagyományok ápolásában, mert „A
munkában lelt öröm teszi a munkát tökéletessé!”.
Egyben gratulálok a megválasztott új
Polgármester Asszonynak, Tóthné Kriszt
Juditnak, az új Képviselő-testületnek és
mindkét Nemzetiségi Önkormányzatnak.
Munkájukhoz sok sikert és jó egészséget
kívánok!
Märtz János NNÖ elnök
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