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SZI GET CSÉ PI HÍ REK
Aranyosi Ervin: 

A szeretet gyógyít

A szeretet gyógyít, felemel, támogat,
ezzel szolgálhatunk lelkesen másokat.
Olyan energia, ami sosem fogy el,
s ha kapom, úgy érzem, nekem is adnom kell!
Szeretettől a szív, mind örömre lelne,
boldogtalan, beteg, többé sosem lenne!
Tovább kell hát adnunk a szeretet-lángot,
és jobbá szeretni az egész nagyvilágot.

Jó lenne hát tudni, hogy mi célból lettél,
utad megtaláltad, amikor szerettél,
és ha másoknak is mutatod az utat,
jó érzéssel tölt el, boldogít a tudat.
Gyógyíts szeretettel, s taníts másokat is,
mert gyógyul a lélek, mikor másokban hisz!
Hiszem, ha örömöd másokban megleled,
lelked is gyógyítja majd a szereteted.

Ami kiáramlik, az visszatér hozzád,
ha az szeretet volt, szeretetet hoz rád!
Ezzel a tudattal sokkal könnyebb élni:
ahol szeretet van, nincsen okunk félni!
A szeretet ezért képes gyógyításra,
szórjuk hát szívünkből, a lelkünkből másra!
Gyógyuljon a világ, éljen a szeretet,
váljon gazdagabbá a hétköznap veled!

Két héttel ezelőtt ez a cikk még más formát öltött volna, benne a tavasszal,
jó idővel, összejövetelekkel és a közös várakozással a március 15-i és a húsvéti
ünnepekre. De az élet közbeszólt és az Önkormányzat által szervezett március
15-i közös megemlékezés elmaradt. Ezúttal mindenki csendben, a maga mód-
ján emlékezett az 1848-as eseményekre otthonában, illetve az óvodában és is-
kolában, melyek akkor még nyitva álltak. Sajnos az élet néha felülírja a tervein-
ket, és nekünk az adott lehetőségekhez kell alkalmazkodnunk.

Várunk, figyelünk, betartjuk a jelenleg formálódó szabályokat, fegyelme-
zettek vagyunk, összefogunk, most így tudunk egymásnak segíteni.

Közben valami jó és szép is történik a faluban, megtisztul, megszépül, kivi-
rágzik. Önkéntesek összefogtak, hogy megtisztítsák községünket. Virágba bo-
rultak a templomkertek, a főtér, Cipő emlékhely és virágos Szigetcsép tábla üd-
vözöl minket, ha hazaérünk.

Csendben, otthon készülünk a Húsvétra. Jézus halálának, feltámadásának
és az emberiség megváltásának ünnepére. Megváltozott a mindennapi életünk,
ritmusunk. Az élet most lelassul, és egy cseppet elhalkul. A lélek próbája ez,
nehéznek tűnő időszak, melynek egyszer vége lesz és minden vég egy újnak,
egy biztatóbbnak a kezdete. 

Kérünk mindenkit, hogy vigyázzon magára és szeretteire! Figyeljenek a
környezetükben lévő idős emberekre, beszélgessenek velük, és ha szükséges
vásároljanak be vagy menjenek el gyógyszertárba helyettük!

Áldott Békés Húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek Szigetcsép Önkor-
mányzata nevében! Buzássy-Rókás Bernadette

Zeleiné Virág Melinda

Tavasz 2020

Gratulálunk Judit!

Előző lapzártakor érkezett a hír, hogy iskolánknak új igazgatója lett, SÜKI
JUDIT személyében. Judit Szigetcsép közismert személye, elismert pedagógus,
osztályfőnök és magyartanár, aki megnyerte a Szigetcsépi Általános Iskola
igazgatójói pályázatát, így január 25-től ő vezeti iskolánkat. 
Gratulálunk Judit, további eredményes munkát és sikereket kívánunk!
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Európai Uniós forrásból finanszírozott „Digitális Szakadék
Csökkentése” elnevezésű projekt Szigetcsépen 2020. február 5-
én indult. Az ingyenes alapfokú számítástechnikai tanfolyam az
általános iskolában került megrendezésre.
A résztvevő 30 fő helyi lakos nagyon lelkesen elvégezte az inten-
zív tanfolyamot. Minden résztvevő sikeres vizsgát tett február vé-
gén. Amint lehetőség nyílik rá, úgy folytatni szeretnénk ezt a
programot. 
A résztvevőknek ezúton is gratulálok!

Tóthné Kriszt Judit polgármester

A veszélyhelyzet kihirdetésével rendkívüli jogrend lépett
életbe, a hiteles és folyamatosan frissülő tájékoztatást a
www.koronavirus.gov.hu oldalon érhetik el.

A veszélyhelyzetben nagy felelősség hárul mindannyiunkra.
Kérjük, minden esetben tartsák be, és gyermekeikkel is tar-
tassák be az összes meghozott és jövőben meghozandó, a tár-
sas érintkezéseket korlátozó intézkedést, valamint az előírá-
sokat és ajánlásokat! 

Nyomatékosan, többször hívják fel az otthon maradt, idős
hozzátartozóik figyelmét arra, hogy senkit ne engedjenek be
az otthonukba! Naponta, többször hívják fel egyedül élő,
szépkorú rokonaikat, ezzel is növelve a biztonságérzetüket.
Kérjék meg őket, hogy ne hagyják el otthonukat!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az otthoni digitális oktatásban
érintett diákok, és az őket felügyelő szülők vegyék komolyan a
„Maradj otthon” kampányt, és csak akkor hagyják el lakóhe-
lyüket, amikor az nagyon szükséges. 

A jó idő ellenére is otthon kell maradni. Kérjük a szülőket,
hogy gyermekeiket ne engedjék a sportpályán, barátokkal
együtt játaszani, labdázni. 

Most nem nyári szünet, hanem veszélyhelyzet van, melyből
Szigetcsép vizsgázik. Vizsgázzunk jelesre, és ha tehetik, MA-
RADJANAK OTTHON!

Jelen helyzet következtében számos feladat hárult az önkor-
mányzatra, a működőképesség fenntartása minden körülmé-
nyek között szükséges. Egyik legfontosabb feladatunk a meg-
előzés, a járvány tovább terjedésének, a járványgócok kiala-
kulásának megakadályozása, ennek érdekében az alábbi in-
tézkedést tesszük:

A személyes ügyfélfogadás 2020. március 30-tól, korlátozot-
tan biztosított, csak előzetes időpontegyeztetés után lehetsé-
ges. A jogszabály által személyes megjelenést igénylő anya-
könyvi ügyekben fogadja az ügyintéző az Ügyfeleket. 
Személyes ügyintézés előtt egyeztessenek az ügyintézővel a
24/418-543/2. mellék telefonszámon. Szájmaszk és gumikesz-
tyű viselése kötelező! Az irodában maximum 3 fő együttes je-
lenlétére van lehetőség.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy hivatali ügyeiket elektro-
nikusan intézzék, kapcsolattartásra, tájékoztatás kérésére ki-
zárólag a telefonos, illetve az elektronikus megkeresés lehető-
ségével éljenek.

Elérhetőségeink:
• elektronikus úton: (ügyfélkapun, cégkapun keresztül) 
Rövid név: PMHSZCSEP, KRID azonosító: 103162146

• e-mail útján: 
1. adóügyi iroda: ado@szigetcsep.hu
2. igazgatási/anyakönyvi iroda: igazgatas@szigetcsep.hu
3. pénzügyi iroda: penzugy@szigetcsep.hu
4. titkárság: titkarsag@szigetcsep.hu
5. műszaki iroda: bihari.cecilia@szigetcsep.hu

• postai úton: Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 
2317 Szigetcsép, Szabadság u. 2.

• telefonon: 24/418-543 központi telefonszámon.
Családsegítő munkatárs elérhetősége: 

Tel.: 70/454-1518   Csernáné Csordás Erika

Azon helyi idős lakosok, akik családon belül, ismerősi körben
nem tudják megoldani a napi bevásárlást, gyógyszer beszerzést
annak az Önkormányzat nyújt segítséget. 
Kérjük, ha ilyen jellegű igényük van, akkor a 06-24-418-543
vagy a 06-30-219-5918 számon jelezzék. 
Valamint szívesen fogadjuk ÖNKÉNTES SEGÍTŐK jelentke-
zését is a fenti telefonszámokon.

Ezúton is köszönöm a sok önkéntes felajánlást, melyet ebben az
időszakban kapunk. Igyekszünk minden esetben segíteni abban,
hogy valóban célba érjenek.

Egyúttal köszönöm mindazok munkáját is, akik nem tehetik
meg, hogy otthon maradjanak, mert olyan munkát végeznek,
ami a köz érdekéért van.

Sajnos a tavaszra tervezett rendezvények elmaradnak, így nem
lesz Húsvéti Vásár, Húsvéti Bál, Monarchia Koncert a Reformá-
tus és a Katolikus templomban, Nemzetiségi Nap.

Legyünk empatikusabbak, gondoskodóbbak, figyelmesebbek,
tartsuk be az előírásokat, intézkedéseket és jogszabályokat! 

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Tóthné Kriszt Judit polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
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Ez a hármas egység ötvözete vállalko-
zásuk sikere. 

A Gál család vállalkozása 1994-ben
alakult, a pincészet 2004-ben nyitotta meg
kapuit Szigetcsépen. Gálné Dignisz Éva és
férje Gál Csaba diplomás kertészmérnö-
kök Szigetcsépen és a Balatoni régióban is
több hektár szőlővel rendelkeznek. Elhiva-
tottsággal és szeretettel építették fel csalá-
di vállalkozásukat, melybe évek óta két
gyermekük, Csaba és Zsuzsanna is bekap-
csolódott. 

A pincészet környezete szemet gyö-
nyörködtető, boraik sorra nyerik a verse-
nyeket, számos díjat zsebeltek be az elmúlt
években, melyre méltán lehetnek büszkék.
Felsorolni az összeset nem fogom, csak az
elmúlt évek legfontosabbjait:

Éva 2013-ban megkapta az ÉV BOR -
TER MELŐJE díjat, mely címmel – ha
jól tudom – Nőként egyedül büszkélked-
het mind máig.

A legutóbbi nemzetközi eredmények

2019-ben a Franciaországban megren-
dezett Chardonnay du Monde elnevezé-
sű Chardonnay borok világversenyén, 36 or  -
szág 696 tétele közül 2017-es évjáratú
Balaton-melléki Chardonnay boruk
aran yér met nyert, és bekerült a világ
TOP10 legjobb Chardonnay bora közé.

2020-ban jól indult az új év és évtized,
Nemzetközi díjat és oklevelet hozott a
posta: a Wine Expo Poland Awards 2019
őszén Varsóban megrendezett nemzetközi
borversenyen a következő elismerésben
részesült a pincészet:

– Késői szüretelésű Rajnai rizling
2017 – az eredménylista legelső helyén,
aranyérem és Trophy díj, amely azt jelen-
ti, hogy ezt a tételt mind a szakmai mind a
borkedvelő fogyasztókból álló zsűri érem-
mel díjazta.

– Balaton-melléki Chardonnay (fa-
hordós) 2018 szakmai zsűri aranyérem.

– Nektár-Cserszegi fűszeres 2018,
fogyasztói zsűri ezüstérem.

Legutóbb pedig megérkezett a világ
egyik legnagyobb nemzetközi borverse-
nyének eredménye: a Németországban
megrendezett Mundus Vini 2020 borver-
senyen aranyéremmel díjazták Késői szü-
retelésű Rajnai rizling 2017 desszertbo-
rukat.

VinAgora Nemzetközi Borverseny:
A VinAgora 2018 legeredményesebb

pincészetének járó különdíját vehették
át, miután 7 nevezett borukból 5 arany
és 2 ezüstérmet nyert.

A pincészet egyik újdonsága, a lesen -
cefalui szőlőterületről készült 2018-as év-
járatú Balaton-melléki Birtokbor, amely
Chardonnay, Sauvignon blanc és Olaszriz-
ling fajták házasítása, két nívós nemzetkö-
zi eredménnyel debütált:

– Vinalies Internationales Párizs 
2019 ezüstérem

– VinAgora Nemzetközi Borverseny
2019 ezüstérem

A Gál Pincészet két bora is Magyar -
ország TOP16 legjobb újbora között

Tavaly év végén került megrendezésre
a XVI. Magyarországi Országos Újbor-
verseny, amelyen 526 tétel közül a pincé-
szet két bora is bekerült Magyarország 16
Legjobb Újbora közé, nevezetesen a Pinot
noir rosé 2019 és az Olaszrizling 2019! A
Szürkebarát is aranyérmet nyert, a továb-
bi 5 nevezett borukat pedig ezüstéremmel
díjazta a szakmai zsűri.

Ugyanezt a két (Magyarország 16 leg-
jobb újbora közé választott) bort, azaz a
2019-es évjáratú Pinot noir rosét és Olasz-
rizlinget nemzetközi szinten is elismerték:
a Párizsban megrendezett Vinalies Inter -
na tionales 2020 világversenyen mindkét
tételt ezüstéremmel díjazták.

Örömünkre szolgál, hogy településün-
kön valósították meg álmaikat, büszkék
vagyunk sikereikre!

Hiszem, hogy sikerük titka a CSA -
LÁD.

Zeleiné Virág Melinda

CSALÁD, MUNKA, SIKER…
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KÖSZÖNTŐ
Február 15-én  BENE JÓZSEFNÉ KATI nénit 90. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL
otthonában köszöntötte Tóthné Kriszt Judit polgármester asszonyunk Katona Éva jegyző
asszony kíséretében.
Kati néni 1930. február 15-én született, 20 éve él Szigetcsépen.
Kívánunk neki további jó egészséget, boldogságot szerető családja körében.

Kedves Szülők! 

A Záhonyi Hugóné Óvoda
óvodai beíratást tart.

Azokat a gyermekeket kell kötelezően
jelentkeztetni,

akik 2020. 08. 31-ig betöltik a 3.
életévüket. 

A beiratkozás a következő időpontokban
lesz:

2020.05.04. 8-17 óráig
2020.05.05. 8-17 óráig
2020.05.06. 8-17 óráig
2020.05.07. 8-17 óráig
2020.05.08. 8-12 óráig

A beiratkozáshoz a következő dokumentu-
mokra lesz szükség:

• gyermek születési anyakönyvi kivona-
ta,

• gyermek lakcím kártyája, 
• gyermek TAJ kártyája,
• szülő személyi igazolványa,
• a gyermek esetleges betegségeit igazo-

ló dokumentum, 
• tartós betegséget igazoló okirat, SNI-s

szakértői véle mény.

Az óvodavezető a felvételi, átvételi
kérelemnek helyt adó döntését írásban,

2020. május 25-ig kiküldi.
Mindenkit szeretettel várunk.

Gerencsér Zita
intézményvezető

Tájékoztatás lakossági
adatgyűjtésről

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Szigetcsép településen a
hivatal elnöke által 2020-ra engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakos-
sági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilván-
tartási számai és megnevezései a következők:

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
1942 A lakosság utazási szokásai

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisz-
tikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői vég-
zik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállomá-
nyának aktualizált változatából véletlenszerű mintavétellel történik az ország különbö-
ző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a tár-
sadalom jellemzőinek feltérképezésében.

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan
kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket
név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közöljük.

A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és
16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os telefonszá-
mon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adunk további felvilágosítást.

Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a
www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesí-
tése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
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A 2020. január 30-i képviselő-testületi ülésén hozott
– 1/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület meghatározta a

cafetéria juttatás 2020. évi összegét.
– 2/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület elfogadta a

2020. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátására vonatkozó –
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával kötendő – Meg-
bízási szerződés tervezetét. 

– 3/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület jóváhagyta a
polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervét. 

– 4/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület döntött a Köz-
meghallgatás időpontjáról. 

A 2020. február 13-i képviselő-testületi ülésén hozott
– 5/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület – eleget téve a

stabilitási törvényből eredő kötelezettségeinek – megállapí-
totta az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési köte-
lezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét.

– 6/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület a Szigetcsépi
Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 10 főben hatá-
rozta meg 2020. január 1. napjától, a műszaki ügyintézői ál-
láshely betöltése érdekében. 

– 7/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület Szigetcsép
Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ren-
delet-tervezetet a második fordulóban történő megvitatásra
alkalmasnak tartotta.

– 8/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület vállalta, hogy a
szigetújfalui Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Böl-
csőde nyári óvodai zárva tartásának egy hetére (a szigetcsépi
intézmény felújítása miatt), 2020. augusztus 10. és 2020. au-
gusztus 16. között a Záhonyi Hugóné Óvoda – felmerülő
igény szerint – fogadja a szigetújfalui nemzetiségi óvodába
járó gyermekeket. 

– 9/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület úgy döntött,
hogy 500.000 Ft összegű, működési célú támogatásban része-
síti a Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klubot a 2020. évi
költségvetés elfogadását követően.

– 10/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület úgy döntött,
hogy a Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormányzat részé-
re – a 2019. évi költségvetésében előirányzott, de tárgyévben
átutalásra nem került, 2019. II. félévében esedékes részének
megfelelő összegű – 400.000 Ft céljellegű támoga tást biztosít
a 2020. évi költségvetés elfogadását követően.  

– 11/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület úgy döntött,
hogy 800.000 Ft összegű, működési célú támogatásban része-
síti a Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormányzatot a
2020. évi költségvetés elfogadását követően.

– 12/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület 500.000 Ft
összegű támogatást biztosít – a 2020. évi költségvetés elfoga-
dását követően – a Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat részére, testvérvárosi kapcsolatainak ápolása, illetve
kialakítása érdekében, a mosbachi tánccsoport vendégszerep-
lésével járó költségekhez, valamint a Tschip Énekkar és az
Überraschung Tánccsoport günzburgi utazásához történő
hozzájárulás címén.

– 13/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület elfogadta a
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Szigetújfalu 2019.
évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolóját és
döntött az Egyesület 2020. évi működési költségeihez történő
– 300.000 Ft összegű – hozzájárulásról.

– 14/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület úgy döntött,
hogy nem nyújt támogatást a Peter Cerny Alapítvány részére. 

– 15/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület döntött a Re-
formátus Dunamenti Kistérségi Diakónia működési költ -
ségeihez – 100.000 Ft összegű támogatással – történő hozzá-
járulásról.

– 16/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület úgy döntött,
hogy – a 2020. évi költségvetés elfogadását követően –
300.000 Ft összegű támogatást nyújt az Ebsegély Árva Ku-
tyák Rehabilitációs Alapítvány részére, a Szigetcsép közigaz-
gatási területén történő ebrendészeti feladatok ellátása érde-
kében. 

– 17/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület úgy döntött,
hogy a Szigetcsép SC Sport Club Egyesület részére – a 2019.
évi költségvetésében előirányzott, de tárgyévben átutalásra
nem került, 2019. II. félévében esedékes részének megfelelő
összegű – 500.000 Ft céljellegű támogatást biztosít a 2020.
évi költségvetés elfogadását követően.

– 18/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület úgy döntött,
hogy – a 2020. évi költségvetés elfogadását követően –
1.000.000 Ft összegű támogatással hozzájárul a Szigetcsép
SC Sport Club Egyesület 2020. évi működési költségeihez. 

– 19/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület vállalta, hogy
a 2020. évi költségvetés elfogadását követően 1.500.000 Ft
összegű támogatást biztosít a Szigetcsépi Szabadidő és Kultu-
rális Egyesület részére kerítés építéséhez – kerítés elemek és
tartozékai vásárlásához –, valamint tetőfedéshez a Szabad -
strand területén, az Önkormányzat nevére szóló számlák be-
fogadásával.

– 20/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület elnapolta a
Szigetcsépi Római Katolikus Egyház támogatási kérelmét,
amelyet a támogathatóság formájának tisztázását követően,
valamint a konkrét igények ismeretében ismételten napirend-
re fog tűzni.  

A 2020. február 24-i képviselő-testületi ülésén hozott
– 21/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület jóváhagyta a

Szigetcsép SC Sport Club Egyesülettel kötendő – a civil szer-
vezet TAO pályázatának benyújtásához szükséges – haszná-
lati szerződést a sportpályára és az ahhoz tartozó sportöltöző
épületére vonatkozóan. 

– 22/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület úgy döntött,
hogy a Szigetcsépi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat részére
400.000 Ft összegű fejlesztési célú támogatást nyújt a Sziget-
csépi Szerb Klub (Fő u. 107.) felújításához. 

– 23/2020. sz. határozatával a Képviselő-testület úgy döntött,
hogy a Tököli Református Missziói Egyházközség részére
200.000 Ft összegű támogatást biztosít a Szigetcsépi Refor-
mátus Templom előtti terasz és lépcső felújításának, burkolat
cseréjének költségeihez. 

A Képviselő-testület megalkotta
– 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendeletét „a 2019. évi költ-

ségvetésről szóló 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról”; 

– 2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendeletét „az Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről”. 

Tóthné Kriszt Judit
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Képviselő-testületi határozatokról, rendeletekről



Tisztelt Lakosság!

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, továbbá a
villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek
biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet értelmében
az ELMÜ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) ellátási terü-
letén lévő, a biztonsági övezetben lévő fák, bokrok ágait az ingatlan
tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a
szabadvezeték biztonsági övezet határait elérik.

A növényzet eltávolítására a balesetek és az „áramkimaradások”
elkerülése érdekében van szükség.

A hivatkozott NGM rendelet szerint a föld feletti vezeték biz-
tonsági övezetében tilos minden növényzet telepítése és tűrése,
amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 mé-
tert, vagy a feszültségszinttől függő védőtávolságon belül he-
lyezkedik el.

Szabadvezeték alá ültetésre javasolható, alacsony koronama-
gasságú díszfajták:

Acer campestre „Nana” – gömbkoronájú mezei juhar
Acer platanoides „Globosum” – gömbjuhar
Catalpa bignoides „Nana” – ernyőskoronájú szivarfa
Crataegus laevigata „Paul’s Scarlet” – pirosvirágú galagonya
Fraxinus excelsior „Nana” – gömbkőris
Fraxinus ornus „Mecsek” – mecseki virágos kőris
Malus x adstringens „Hopa” – díszalma
Malus baccata „Street Parade” – bogyós díszalma
Malus x purpurea „Eleyi” – pirosvirágú díszalma
Morus alba „Nana” – törpe eperfa
Prunus cerasus „Umbraculifera” – gömbmeggy
Prunus fructiosa „Globosa” – gömb-csepleszmeggy
Sorbus aria – lisztes berkenye
Sorbus borbásii – Borbás-berkenye

Kérem a fentiek figyelembevételét és a jogszabályok betartását!
Katona Éva jegyző
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Tájékoztatás állattartók részére

Tisztelt Lakosság! 
A településen az utóbbi időben jelentős gondot okoznak a

köz területen kóborló ebek. Ez nem minden esetben kóbor ebet
jelent, hanem több esetben az ebek gazdái nem gondoskodnak
arról, hogy állatuk a tartás helyét ne hagyhassa el. 

Állattartó az, aki az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy
az állatállományt gondozza, felügyeli. 

Erre figyelemmel felhívom a tisztelt lakosság figyelmét a fe-
lelős állattartásra, mely hatósági eljárás keretében ellenőrzésre
kerül!

A felelős állattartás legfontosabb szabályai és a kiszabható
bírságok összegei:

• az állattartó mindenkor gondoskodni köteles az állat szöké-
sének megakadályozásáról 
– KISZABHATÓ BÍRSÁG: 90.000 Ft,

• köteles egyedi azonosítását lehetővé tévő transzponderrel
(mikrochip) ellátni 

– KISZABHATÓ BÍRSÁG: 45.000 Ft,
• köteles az állatot megfelelően elhelyezni, ellátni, mozgását

biztosítani 
– KISZABHATÓ BÍRSÁG: 45.000 Ft-tól 90.000 Ft-ig,

• mindenkor köteles az állat egészségügyi ellátásáról gondos-
kodni (oltás, féreghajtó) 

– KISZABHATÓ BÍRSÁG: 45.000 Ft.

Amennyiben az eljáró hatóság az állatok védelméről és kímé-
letéről szóló 1998. évi XXVIII. törvénybe ütköző magatartást
állapít meg, úgy az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.
(XII. 31.) Korm. rendelet alapján állatvédelmi bírsággal fogja
sújtani az állattartót.

Felhívom a tisztelt állattartók figyelmét, hogy a hivatko-
zott jogszabály értelmében, több tényállás együttes fennállá-
sa esetén a bírság hatványozódik.

Katona Éva jegyző

KÓBOR EBEK BEJELENTÉSE
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. április 1-jétől az
Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány (Kiskun lac -
háza, Bankháza puszta 33., adószám:18334155-1-13) látja el az
ebrendészeti feladatokat Szigetcsép közigazgatási területén.
Amennyiben kóbor állattal találkoznak, a bejelentést megtehetik
közvetlenül az Alapítványnál, vagy a Szigetcsépi Polgármesteri Hi-
vatal Titkárságán keresztül, lehetőség szerint az alábbiak megadá-
sával:
– bejelentő neve, címe, telefonszáma,
– pontosan hol és mikor látták az ebet,
– az eb beazonosítására alkalmas információ, (szín; méret; esetleg

fajta, nem; ha megoldható, akkor fotó e-mailen történő továbbítása)
Elérhetőségek:
Ebsegély Alapítvány

Tel.: 0670/276-1764 (Komjáti Ferenc)
e-mail: info@ebsegely.hu, feri.feri1@gmail.com

Polgármesteri Hivatal, Titkárság
Tel.: 06 24/418-543, 06 30/749-1082
e-mail: titkarsag@szigetcsep.hu

Katona Éva jegyző

Villanyvezeték alatti faültetés

E B O L T Á S
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a községben az ebek
veszettség elleni kötelező védőoltása az idén a koronavírus-
járvány miatt nem összevezetéses formában kerül megtar-
tásra.
Kérem az ebek tulajdonosait, hogy az alábbi elérhetőségeken
vegyék fel a kapcsolatot DR. FAJTA JÓZSEF állatorvossal, aki
az ebek tartási helyén elvégzi az oltást:
• Telefon: 30/416-6558 • E-mail: eboltas.drfajta@gmail.com
• Polgármesteri Hivatal titkársága: 24/418-543 telefonszá-
mon.

Az eboltás kötelező, ezért kérem a fentiek figyelembevételét és a
jogszabályok betartását!                                       Katona Éva jegyző
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Tóth Marianna: 

Szappanozó

Jobb tenyerem, bal tenyerem,
Egymás után felemelem, 
Itt a vízcsap, ott a szappan,
Ezt a vírust, el ne kapjam!
Kicsi Palkó, gyere velem, 
Mindkét kezed tiszta legyen,
Ujjainkat szappanozzuk, 
Eztán mindig együtt mossuk!
Ez a szabály nem is rémes,
Így leszel csak egészséges,
Addig kell a kezed mosnod, 
Amíg ezt a verset mondod!
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NYILATKOZAT

__________________________________________(név)________________________________________ szám alatti lakos kijelentem, hogy ebet

(lakcímemen és egyéb más helyen, ingatlanon) nem tartok.

Dátum:_________________________
_______________________________

aláírás

Az eb-összeíró adatlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelő a személyes adataimat az ebtartással
kapcsolatos eljárások során kezelje.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dátum                                                                              Név (olvasható módon)                                                                     Aláírás

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat. 

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keve-
rék” megjelölést kell beírni.

A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni,
ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra
és a kisállat-útlevél kiállítására is. 

A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.

Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e,
vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem. Ebben a pontban jelezheti, hogy az eb örökbefogadással került-e Önhöz és mely szervezet-
től fogadták örökbe.

HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és
székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt. 

HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a
sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.

Az eb-összeíró adatlap aláírásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelő a személyes adatait az ebtartással
kapcsolatos eljárások során kezelje.

TÁJÉKOZTATÓ EBEK ÖSSZEÍRÁSÁRÓL
Tisztelt Ebtartó!

Szigetcsép területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabály-
ban meghatározott adattartalommal (3 évente legalább 1 alkalommal). 

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulaj-
donosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak haté-
kony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére
bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról
(www.szigetcsep.hu), illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

Tájékoztatom továbbá az ebtartókat, hogy 2013. január 1-től a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért
kérjük, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. Az állatorvos az eb vizsgálata előtt köteles ellen-
őrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-e. Az eb transzponderrel történő megjelölése magában foglalja a transzponder árát és a beültetés díját. Az adat-
bázisba való regisztráció és a regisztrált eb adatának megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes. 

A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén, az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbá-
zisban regisztráltatni. A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adat-
változást 8 napon belül köteles az állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.

A 4 hónaposnál idősebb, transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hatóság
felé.

Katona Éva jegyző
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A szigetcsépi katolikus egyház kará-
csony utáni időszaka a Magyar falu prog-
ram keretében elnyert egyházi közösségi tér
kialakításával kapcsolatos pályázat megva-
lósulásának gondjai köré csoportosultak.

A munkálatok megkezdése után előre
nem látható helyzet alakult ki: a pályázat
beadásakor megfelelő állagúnak látszó fa-
lakról, valamint az aljzatról megbontás után
kiderült, hogy komoly mértékben megsüly-
lyedtek.

A felújítási munkálatok a falak megerősí-
tése, valamint az aljzat teljes cseréje nélkül
értelmetlenné válnak, így mindenképpen
szükséges ezek elvégzése. Ezen munkála-

tok finanszírozását azonban a pályázat ke-
retei nem biztosítják, de e nélkül értelmet-
len a pályázat megvalósítása. További
anyagi források szükségesek.

Magánszemélyek, vállalkozások is segít-
ségünkre siettek pénzbeli, ill. építőanyagok,
az általuk gyártott ablakok, az elvégzett és
elvégzendő szakmunkák munkadíjainak
felajánlásával.

Az Önkormányzat anyagi támogatása is
elengedhetetlen, hiszen a tervezett beruhá-
zás megvalósulásával nemcsak az egyház
gyarapodik egy színvonalas, 140 m2-es kö-
zösségi térrel, ami széleskörűen kihasznál-
ható. 

Terveink megvalósulásához közös ösz-
szefogásra van szükség. Várjuk mindenki
segítő támogatását, ötleteit, aktív közremű-
ködését.

Hamvazószerdával megkezdődött a ka-
tolikus egyházi év legnagyobb ünnepére, a
húsvétra való felkészülés időszaka. A lelki
felkészülés mellett szükség van a templom
feldíszítésére és a templomkert gondozásá-
ra, parkosítására. Bármilyen segítséget szí-
vesen elfogadunk.

Várunk mindenkit a húsvéti ünnepek
szertartásaira, lelki megújulásra, a nagyhét
eseményeire, a húsvéti körmenetre, szent-
misékre.                                    Sümeghy család

Kedves Olvasó!
Talán Ön is egyre jobban érzi, hogy

mostani világunk egy nagyon furcsa ket-
tősséget hordoz magában. Egyszerre szű-
kült be az életterünk – a munkánk mellett –
kizárólag a családunkra és egyszerre nyíl-
tak meg az információs csatornák az egész
világra. Valahogy a köztes réteg eltűnt. Mi
ez a köztes réteg? Azok a közösségek, me-
lyek ébren tartották bennünk az összetarto-
zás érzését mindazokkal, akikkel egy vi-

lágban, országban vagy településen élünk.
Ilyen közösség a Szigetcsépi Református
Gyülekezet is, melyben azok találnának
otthonra, akik nyitott szívvel a Teremtő
szándékát keresik e világban, akik nem
pusztán rosszallni szeretnék e világ alaku-
lását, vagy sopánkodni miatta, hanem sze-
mélyes és közösségi életükben szeretnék
megtalálni Isten útmutatását.

Az elmúlt években gyülekezetünk tag-
jai ráeszméltek, milyen fontos a települé-
sért imádkozni, így ha nem is tud róla, hét-
ről hétre Önért is elmondunk egy imát.
Hisszük, hogy közösségünk növekedésé-
nek mindenek előtt ez a feltétele. Kis
templomunk az iskola mellett áll, 2017-
ben új padlót kapott, és egészen otthonossá
vált. Úgy tekintünk erre a helyre, mint
ahová a mennyei Atya várja az ő gyerme-
keit, hogy újra otthon érezzék magukat eb-
ben a világban.Talán találkozott úgy is kö-
zösségünkkel, mint ami Advent egyik va-
sárnapján a hittanos gyermekekkel a gyer -
tyagyújtáskor hoz örömhírt Szigetcsép-
nek. Igen, a jövő is a mi felelősségünk.
Szeretnénk, ha a gyermekek tudnák, hogy
Istenhez mindig fordulhatnak.

Másrészt itt élünk abban a világban is,

ahol minden közösség életét a koronavírus
elterjedése veszélyezteti. Egyre jobban
érezzük, hogy mennyire bezárt tér az, ami-
ben gyermekeinket neveljük, időseinket
gondozzuk, munkánkat végezzük. Az el-
következendő időben egy nagy kihívás ré-
szeseivé leszünk: megtalálni a felületet,
ahol lelki és érzelmi egyensúlyunkról gon -
doskodhatunk, ahol a sok rossz hír köze-
pette a jó hír, az evangélium üzenete elér-
het minket.

Ezért kérünk mindenkit, hogy a sok
ag gódás közepette szánjon időt arra is,
hogy valamilyen lelki táplálékhoz jusson.
Erre lehetőség nyílik a Tököli Református
Missziói Egyházközség Youtube oldalán,
ahol vasárnap délelőtt 11-kor igehirdetést
hallgathatnak. Lehet, hogy a koronavírus a
testi érintkezést nehézzé teszi nekünk né-
hány hónapig, de Isten Szentlelke meg-
érinthet bennünket, és reménységet adhat,
ha odaszánjuk azt az egy órát. Legyünk
most így, másképp közösségben, hogy
utána az egymásra találás öröme még töb-
bet jelenthessen számunkra!

Életükre Isten áldását kérem, a gyüle-
kezet nevében:
Horváth Dániel református lelkipásztor

EGYHÁZI HÍREK

Katolikus egyházi élet
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A március 14-re hirdetett Tavaszi Nagytakarítás, bátran kijelent-
hető, hogy minden szempontból eredményes volt!

Minden szorgos kéznek nagyon örültek a szervezők. A szemét-
gyűjtésben a felnőtt focicsapatunk, kajak-kenusaink, a nyugdíjas
klub tagjai, a tornás lányok-asszonyok, helyi cégek, vállalkozók
tagjaival egészült ki a lakosság apraja és nagyja. Alpolgármeste-
rünk, Nikolics Milován és kedves felesége, Mariann vállalta magá-
ra a szervezés oroszlánrészét. Indulás elött a területfelosztás végett,
több csapat lett létrehozva, láthatósági mellény, gumikesztyű került
kiosztásra. Milován köszöntője és eligazgatása után háziorvosunk,
Dr. Varga Ágnes Julianna mondott néhány szót egészségünk védel-
me érdekében.

Több elszomorító területet találtunk. Sajnos, a vasút mögötti kis-
erdőben talált dolgokból komplett lakást lehetne berendezni, kana-
pé, párna, matrac, mosdókagyló..., nagyon hosszú a sor. Az előző
lapszámban is leírtuk, felhívtuk a figyelmet, hogy évente kétszer
igényelhető INGYENES LOMTALANÍTÁS!!!

A hévállomás utcájában a menet közben eldobált üres dobozo-
kat, palackokat apró óvodás kezek gyűjtötték zsákokba és közben
értetlenül kérdezték, „ ezt miért dobálják el a felnőttek?”

A „Laposba”, ami Tájvédelmi terület, miért kell kihordani az au-
tó elhasznált gumijait, a háztartási kommunális hulladékot? 

Nem is sorolom tovább, sajnos nagyon elszomorít az a tény,
hogy nem foglalkoznak ezzel az emberek! Személyiségi jogok mi-
att nem kerülhet ki, de bizony találtunk tankönyveket, füzeteket,
természetesen névvel! Javasolnám a szülőknek: a papírgyűjtés so-
rán kellene ezeket leadni! FELHÁBORÍTÓ! 

Nagyon sok hulladékot sikerült bezsákolnia az önkéntes csapat-
nak. Szerencsére az időjárás is kedvezett nekünk, nagyon szép idő

volt. A délelőtt folyamán kb. 100 fő 60 köbméter szemetet szedett
össze!

Minden résztvevőt ebéddel vártak a szervezők, köszönjük Ba -
logh Győző szakácstudományának a finom gulyást! 

Köszönetet szeretnénk mondani minden résztvevőnek, támoga-
tónak, szervezőnek, hogy ez a szemétgyűjtés megvalósulhatott!
Külön köszönet Fibiné Anikónak a finom házi süteményért, igen-
csak rájártunk. 

Reméljük, hogy akik valamilyen oknál fogva nem tudtak eljönni,
azok rendbe rakták, megtisztították saját házuk tájékát, környezetét. 

Bár nagyon jól éreztük magunkat, és tervezzük, hogy többször is
összejövünk szemetet szedni, az ideális az lenne, ha nem lenne
szükség hasonló eseményekre. Ehhez fontos lenne az állampolgá -
rok felelős viselkedésére, hogy ne csak a készülő jogszabályok tart-
sák vissza a szemetelőket. De ha szükséges, és ezzel érhetjük el, ak-
kor igenis legyen bűncselekmény az illegális hulladéklerakás. A ki-
helyezett kamerák és a jövőben tervezett újabb kamerákkal is segít-
hetünk ezen. Mielőtt eldobná, kidobná, gondolja át, hogy azt majd
valakinek el kell takarítani, pedig a kukában, konténerben, zsákban
is végezhetné ugyanazzal a mozdulattal.

Szigetcsép a MIÉNK, Óvjuk védjük környezetünket, hiszen itt
élünk!

Támogatók: Szubotinné Bakó Irén, Szigetcsépi Szerb Önkor-
mányzat, Tóth Gábor, Balogh Győző, Mály Dusán, Mály Marina,
Capriovus Kft., Marcz Csaba, Piróth Mihály, Dragojlovits Tamás,
Gál Csaba, Szigetcsép Önkormányzata, valamit az összes névtelen
támogató, akik adományaikkal segítették a munkát. Köszönjük!

Zeleiné Virág Melinda
(Képes összeállításunk a hátsó borítón látható.)

Szedd szebbé Szigetcsépet!

Febrár 3-án közmeghallgatás volt a Polgármesteri Hivatalban, melyre szép számmal
összejöttünk. Az esemény jegyzőkönyvét terjedelme (12 oldal) miatt nem tudjuk az
újságban megjelentetni, így azt a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében
megtekinthetik.

Gólyafészek Bölcsőde
Bölcsődei felvételi kérelem

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a
koronavírus terjedésének lassítása és
mindannyiunk egészsége érdekében a

korábbiakban meghirdetettek
ellenére,

NEM SZEMÉLYESEN
lehet gyermekeiket 

a 2020/2021. gondozási évre 
felvételre kérni 

intézményünkben,
hanem ELEKTRONIKUS ÚTON,

azaz e-mail formájában,
amelyet letölthetnek Ráckeve Város
Honlapjáról is (www.rackeve.hu)

oldalról.
Kérjük, hogy kitöltött felvételi

kérelmet a bolcsi@rackeve.hu-ra
küldjék el! 

Köszönjük megértő közreműködésüket,
vigyázzanak magukra és Szeretteikre!

Bertalan Annamária
intézményvezető

Közmeghallgatás 2020. február 3.
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Intézményünkben januárban megva-
lósult a „Van itthon tej” elnevezésű prog-
ram, melynek során egyedülálló, kifeje-
zetten a gyermekek részére edukációs cél-
lal kialakított beltéri élményparkkal nép-
szerűsítettük tanulóink körében a hazai te-
jet és tejtermék fogyasztást. 

A roadshow során élményállomások
segítségével mutattuk meg kicsiknek és
nagyoknak, hogyan kerül a tej a réten le-
gelő tehenektől a boltok polcaira. Az ér-
deklődő gyermekek öt különböző él -
mény állomáson vehettek részt, melynek
során végig járhatták a tej útját. A tanuló-
inknak lehetőséget biztosítottunk interak-
tív, látványos programok kipróbálására,
valamint a Roadshow-t kísérő dietetikus
segítségével edukációra épülő, izgalmas
és érdekes játékokkal tettük még élvezete-
sebbé a tanulást. 

A roadshow feladata volt az is, hogy
tanulóinknak segítséget nyújtson az
egész ségtudatos táplálkozás kialakításá-
ban, megszerettesse a tej és tejtermékek
fogyasztását, bemutassa a tejtermékek
sokféleségét és szerepét az egészséges
táplálkozásban, fejlődésben.

A mobil kiállítás alapvető célja volt
továbbá, hogy eloszlassa azokat a tévhite-
ket, melyek a tejtermékek előállításához,
vagy fogyasztásához kapcsolódnak. A

program kiemelt céljaként ösztönöztük ta-
nulóinkat a hazai tej és tejtermékek fo-
gyasztására, az egészségtudatos táplálko-
zásra az iskolai keretek között is, hiszen
az itt szerzett ismeretek jobban beépülnek
a gyerekek mindennapi táplálkozási kul-
túrájába, s bízunk benne, hogy mindezek
által a gyerekeknek szokásává válik a tej-
ivás és a tejtermékfogyasztás. Ezt a célt

szolgálja az Iskolatej programunk is,
melynek keretében hetente négyszer jut-
nak tanulóink valamilyen tejtermékhez
tízórai keretében.

Köszönet a program megvalósításáért
a Tej Szakmaközi Szervezet és Termékta-
nács vezetőinek és a programot lebonyolí-
tó munkatársaknak.

Süki Judit intézményvezető

„Van itthon tej” – Roadshow az iskolában

ISKOLAI HÍREK

Az a megtiszteltetés érte a 6. osz-
tályt, hogy az idén megrendez-
hette a Március 15-ei ünnepsé-
get. Dekorációval igyekeztünk
az ünnep hangulatát megteremte-
ni. Mindannyian szerepeltünk.
Lelkesen osztottuk szét a felada-
tokat, ahol mindenki megtalálta a
számára legmegfelelőbb szere-
pet. Volt, aki Petőfiként Nemzeti
dalt szavalt, más szólóban éne-
kelte a csatába hívó nótát, ropta a
toborzótáncot,  részt vett a kórus-
ban vagy a versmondásban. 

Ünnepségünkkel méltóan tiszte-
legtünk őseink előtt, a hős forra-
dalmárok előtt.  

Fibi Tamás 
6. o. tanuló
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Bűvösvölgy célja, hogy az ide látogató
gyerekek játszva, aktív alkotófolyamatok
során tanulják meg, hogyan hat rájuk a mé-
dia. Ebben egyedülálló eszközpark és kép-
zett médiaértés-oktatók segítik őket.

A bűvösvölgyi házban többféle foglalko-
záson vettünk részt, s felidéztük és meg is
vizsgáltuk a média varázslatos hatásait. Kö-
szönet érte dr. Szova Ágnes tanárnőnek,
szervezőnek.

A filmes foglalkozás során a gyerekek
megtapasztalhatták, hogyan áll össze egy
film, és kipróbálhatták magukat a legfonto-
sabb szerepkörökben. A történetet maguk
találták ki, majd a szereposztás, a párbeszé-
dek felvázolása és a jelmezek kiválasztása
után kezdődhetett a forgatás. A vágópultnál
előre rögzített snittek beillesztésével és a
zene kiválasztásával tették teljessé kis pro-
dukciójukat a tanulók.

A hírekkel foglalkozó programon a gye-
rekek megtanulták, hogy milyen szempon -
tok alapján kerülhet be egy hír az esti hír-
adóba, és hogy a figyelemfelkeltő híradás
sajátos módon közvetíti a valóságot. Egy ál-
taluk választott híranyagból több álláspon-
tot bemutató riportot állíthattak össze. A
már rögzített anyagokat felkonffal, narráci-
óval és interjúval egészítették ki. 

Ma már a gyerekek is képek között töltik
mindennapjaikat, de kevésbé tudják, hogy
milyen tudatos tervezés áll például egy cím-
lap megszerkesztése mögött, hogyan lesz
egy információból újságcikk, hogy mi egy
rovatfelelős, egy újságíró, egy főszerkesztő,
vagy egy lapkiadó feladata. Megtanulták,
mit nevezünk az újságírásban hírértéknek,
és megismerkedtek a figyelemfelkeltés
trükkjeivel.

Készül az újság      

A hangokkal foglalkozó programokon a
gyerekek végre láthatták azt, amit eddig
csak hallottak. Bűvösvölgy profi hangstúdi-
ójában találkoztak azokkal az eszközökkel,
amelyekkel az igazi rádiósok is dolgoznak.
A tanulók saját rádióműsort készíthettek,
és a műsorkészítés  előtt kiválaszthatták
maguk közül a rádiós műsorvezetőt, a meg-
hívott interjúalanyt, a szerkesztőt, és saját

maguk határozták meg a műsorban elhang-
zó zenéket is.              

A rádióstúdióban: Fodor Pisti és Tóth
Bálint

A Bűvösvölgybe érkező fiatalok, így a
mi tanulóink is már a digitális univerzum-
ban születtek. Természetes számukra a
mobilkommunikációs eszközök és az inter-
net használata. Fontos azonban, hogy a gye-
rekek az előnyök kihasználása mellett a biz-
tonságos használat feltételeivel, a kockáza-
tokkal és veszélyekkel is tisztában legye-
nek. Olyan történetekben hívták őket részt-
vevő döntésekre, amelyek  segítségével
megérthették az online adatvédelem, az on-
line zaklatás, behálózás, vagy a szexting je-
lentését és lehetséges következményeit.
Tartalmas, élmény dús napban volt ré-
szünk, melynek során sokat tanultak gyer-
mekeink.                                                Süki Judit  

7. o. osztályfőnöke

A Bűvösvölgy média- és oktatóközpontba látogattak
hetedikes tanulóink

A filmforgatás jelenete

Bemondó lányaim: Csomor Mendi és
Beluch Alexa A 7. osztály a Bűvösvölgyben
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Március 2-án a nagycsoportosok színvonalas előadással
köszöntötték nőnap alkalmából 
a Nyugdíjas Klub hölgy tagjait.

Az oldalt összeállította: Buzássy-Rókás Bernadette, szülő

Az óvodai  h í rek  képekben

Az elmúlt hetek izgalmasak voltak az óvodás gyerekek számára. Farsang volt, amit kétszer
is megünnepeltek. Egyszer tematikus farsang formájában, amikor minden csoport egy meg-
adott jelmezbe bújt, amihez együtt készítették a jelmezüket. Egy héttel később pedig  nyilvá-
nosan, a szülők jelenlétében és egyéni jelmezekben telt a mulatság. Az Óvoda egyik fő fel-
adata, hogy értékeket közvetítsen, így az idei farsang a barátságos, pozitív jelmezek jegyében
telt, amit a képek is tükröznek.

Új programok is voltak „Tündér Kaszinó” néven, amin a gyerekek
a szülőkkel közösen vehettek részt. Zita nénivel diafilmeztünk,
Kriszti nénivel bábozással összekötött barkácsoláson vettünk
részt, Dobrotka Panni néni pedig értékes, értelmes társasjáték be-
mutatót tartott. Mivel többször „Kaszinóztam” én is, elmondha-
tom, hogy nemcsak a gyerekek, hanem mi, szülők is nagyon él-
veztük.
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Szedd szebbé Szigetcsépet!
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