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SZI GET CSÉ PI HÍ REK

Aranyosi Ervin:

Az élet szép
Minden nap újra ébredünk,
s a nagy világba révedünk,
újabb utunkra indulunk,

dúdolva szép, bevált dalunk.

Minden nap újra kezdjük el,
ilyen az élet, menni kell!
Előre nézni, s tudni azt,

a múlt sosem jelent vigaszt.
Ne nézz hát vissza, nem szabad,

nehezen vonszolod magad,
a tegnap súlya válladon,

minden lépésnél hátranyom.

A mában élj és láss csodát,
élvezd virágok illatát,

a nap az égről rád nevet,
melengeti a lelkedet.

Végy észre apró örömöt,
hétköznapodba költözött
vidító szép varázslatot,

egy kedves embert, állatot,

virágokat, patakot, fát,
a szerelmet, ha rád talált,

s mindent mi jól esik neked,
élvezd a teljes életet.

Június közepére – nagy örömünkre – kicsit fellélegezhetett az ország a koronavírus-járvány nehéz időszaka után. A
kormány rendelkezéseit követően Pest megyében is beindult az élet, így Szigetcsép is ’felpezsdült’ kicsit. A Záhonyi
Hugóné Óvodában és az Általános Iskolában is sikerült megtartani a ballagást, gyerekek és a szülők nagy örömére.
Egyre többen mozdulnak ki otthonaikból, újra tarthatóak kisebb rendezvények, előadások a lakosság tájékoztatásá-
ra és szórakoztatására. Folytatódhatnak az istentiszteletek templomainkban, és a strand is sokszor teltházas a nyári
melegben.

Az önkormányzatnál sem állt meg az élet, folyamatosan készülnek a tervek, pályázatok azzal a céllal, hogy élhe-
tőbb, szebb település legyen Szigetcsép.

Természetesen még nem múlt el a veszély, vírus továbbra is van, ezért figyelni kell önmagunkra, egészségünkre,
környezetünkre, a szomszédságban élő idős emberekre, és be kell tartani az adott járványügyi előírásokat.

Minden kedves olvasónak további szép nyarat kívánunk!
Zeleiné Virág Melinda, Buzássy-Rókás Bernadette

Nyár, nyár...

A  RENDEZVÉNY  A  KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY  MIATT  ELMARAD!
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I. világháborús emléktábla avatása

2020. augusztus 2-án megemlékeztünk az első világháborúban elesett szigetcsépi szerb katonákról. A szerb ortodox
hagyományok szerint, a szent liturgia után került sor a világháborús emléktábla és ételáldozat (koljivo, kalács) meg-
szentelésére. Ezt követte az emléktábla megkoszorúzása, ami állófogadással végződött. 

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
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Az Isten Szolgálatában Református
Missziói Alapítvány, mint a Pest Megyei
Civil Közösségi Szolgáltató Központ cím
birtokosa a „CIVIL INFO – FALUSI CI-
VIL ALAP ” című megyei tájékoztató ren-
dezvényét 2020. július 14-én Szigetcsépen
tartotta.

A rendezvény programja:
– Tóthné Kriszt Judit polgármester

asszony megnyitója;
– Dr. Bóna Zoltán szakmai vezető, Pest

Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Köz-
pont – köszöntő;

– Mikó F. László szakmai tanácsadó,
Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató
Központ – tájékoztató a Magyar Falu Prog-
ram civil programeleméről, a Falusi Civil
Alapról;

– Heizler Norbert országos koordiná-
tor, Civil Összefogás Közhasznú Alapít-
vány – Jó ötlet, jó példa: befőzőkészülékre
pályázom! c. pályázat bemutatása és felhí-

vás a korszerű gyermekétkeztetés fontossá-
gára, annak lehetőségeinek felvázolása.

– Weninger Konrád ügyvezető, We -
nin ger Bt. – Egy példa a befőző ké szü lék  re.

A rendezvény fő célja, hogy az 5000 fő
alatti települések civil szervezeteinek segít-
séget nyújtsanak a Magyar Falu program

keretei között kiírt pályázati lehetőségeik-
ről, annak folyamatáról, és segítséget nyújt-
sanak annak beadásának feltételeiről.

Szigetcsép civil szervezeteinek nevében
köszönet a Civil Központnak a segítség -
nyújtásért!

Zeleiné Virág Melinda

CÖF RENDEZVÉNY

KÖSZÖNET
A Bro-Ker-Bét Kft. felajánlott 180 db tyú-

kot az Önkormányzatnak, amelynek az átadása
2020. augusztus 3-án megtörtént. A tyúkok
szociális alapon kerültek kiosztásra az arra leg-
inkább rászorulók részére. A tyúkok kiszállítá-
sát Nagy László vállalta saját gépkocsival és
utánfutóval, valamint a családsegítő szolgálat
munkatársa, Csernáné Csordás Erika. Segít-
ségüket és munkájukat ezúton is köszönöm. 

Nagyon köszönjük a Bro-Kert-Bét Kft.-nek
a felajánlott tyúkokat magam és a támogatás-
ban részesültek nevében. 

Tóthné Kriszt Judit polgármester

Kedves olvasók! Hallottak már a
„KÖR”-ről? Na nem a geometriai alakzat-
ra gondolok, hanem a terepfutó versenyről,
amit a Börzsönyben rendeznek.

A KÖR egy rendkívül nehezen teljesíthe-
tő terepfutó kihívás. A teljesítés nincs idő-
ponthoz kötve, az év bármely napján neki
lehet vágni egyénileg, a szervezők által biz-
tosított GPS nyomkövetővel kell igazolni a
végrehajtást. A futóknak 152 km hosszú,
7100 méter szintemelkedést tartalmazó út-

vonalat kell teljesíteniük a Börzsönyben,
erre 30 óra áll rendelkezésükre.

Szeretném bemutatni azt a szigetcsépi
fia talembert, Nikolics Márkót, aki 2020.
június 6-án nekifutott ennek a célnak, célba
ért, és remek teljesítményt porodukált. 

Márkót sokszor láthatják a faluban futni,
szerintem nem telik el úgy nap, hogy ne ug-
rana bele a futócipőjébe és ne futna egy laza
15-20 kilométert. Fiatal és energikus. Kellő
alázat és a sport iránt érzett elhivatottsága a
sikere kulcsa, megcsinálja, amit kitűz maga
elé, családja támogatásával, szurkolásával.

A Kör 152 kilométerét 26 óra 18 perc
alatt teljesítette egyhuzamban!

Gratulálunk! Csak így tovább! Büszkék
vagyunk Rád!

Zeleiné Virág Melinda

Egy újabb siker ...
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Iván-napi koszorúkészítés a templomkertben
Július 7-én Sv.

Ivan – Szt. Iván,
Keresztelő Szt. Já -
nos napja, „Ivan
dan” van. Az ősi
szokásoknak meg-
felelően az ünnep
előestéjén (6-án) a
magyarországi
szerbek is elkészí-
tik Iván-napi ko-
szorúikat. A me-
zőn nyíló virágokat
(Gallium verum) az asszonyok szerzik be
és fonják meg. Az esti órákban a ház ura
keresztet vetve, imádkozva teszi fel a ház
jól látható oldalára. Az elhelyezés mind-
járt el is árulja, hogyan vélekednek szerb-
jeink a szokás eredetét illetően. Szerin-
tünk az a magyarázat, hogy a bujdosó,
menekülő szerb katonáknak a koszorúk
jelzésként szolgáltak, hogy hol találnak
menedéket az őket leigázó törökök elől,
akik szigorúan tiltották a kereszt minden-
féle formáját. A sárga, apró, valóban ke-
reszt alakú virágok mintegy hitvallásként

szolgáltak a szerb híveknek.
A virág gyökerének érde-
kes, rézvörös színének is je-
lentőséget tulajdonítottak,
mely a szentek, mártírok
vérét jelképezte a szülők
legendái szerint. Régebben
a házak melléképületeire,
pin cére, kútra, kertre is dob-
tak fel koszorúkat, hogy
Keresztelő Szt. János óvja
meg otthonaikat a szélvi-
haroktól. Az új koszorúk

egy évig védik házainkat manapság is. A
régieket elégetjük.

Ezt a szép hagyományt elevenítettük föl
a templomkertben óvodás és kisiskolás
gyerekeinkkel, Iván-napi koszorút fon-
tunk és a templomkertben táncoltunk.
Több információt folyamatosan a Szerb
Nemzetiségi Újságban (CHH) és később a
szerb nemzetiségi műsorokban (Srpski
ekran), a magyarországi szerbek életéről
készülő promóciókban (feldolgozás alatt)
láthatunk.

Márfiné Werling Angéla

Bűnmegelőzési programsorozat a lakosság védelmében
2020. június 24-én 15.00 órai kezdettel a

Szigetcsépi Általános Iskola belső udvarán, a
Ráckevei Rendőrkapitányság részéről So -
korai Karolina rendőr százados, bűnmeg-
előzési előadó az „unokázós” csalásokkal
kapcsolatban tartott tájékoztatót, mivel nem
csak az országban, hanem sajnos Szigetcsé-
pen is megnövekedetek az efajta bűncselek-
mények.

Az előadás célja és témája ezen bűncselek-
mény sértetté válásának a megelőzése, meg-
akadályozása volt.

Részletes tájékoztatást hallhattak a résztve-
vők arról, hogy milyen módon próbálják a
csalók a jóhiszemű emberektől a pénzt és érté-
keiket kicsalni, illetve azt, hogy hogyan tudják
megóvni, mi a teendő ilyen esetben.

Felhívjuk az idősek/szépkorúak figyel-

mét arra, hogy ne higgyenek a csalóknak,
ne adjanak oda pénzt ismeretlen szemé-
lyeknek, bármire is hivatkoznak! Azonnal
bontsák a telefonvonalat, és saját meg-
nyugtatásuk végett hívják fel családtagjai-
kat és győződjenek meg arról, hogy való-
ban nincs bajuk. Az ilyen esetet természe-
tesen mindenképp jelentsék a Rendőrkapi-
tányságon!

A bűnmegelőzési program második része
2020. július 14-én a szigetcsépi strandon foly-
tatódott, ahol a Ráckevei Rendőrkapitányság
a szigetújfalusi Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó
Egyesülettel karöltve tartott bűnmegelőzési
délutánt. A strandra kilátogató érdeklődök
megismerkedhettek a rendőr- és tűzoltóautók-
kal, azok felszereléseivel.

Továbbá kipróbálhatták az alkohol- és

drogfogyasztását szimuláló szemüvegeket,
hogy ezek miként hatnak a szervezetre, refle-
xekre, érzékszervekre.

Külön felhívták a lakosság figyelmét a nyár
veszélyeire: az ingatlan védelmére nyaralási
idő alatt, illetzve a nyitott ablakokra. Ez mind-
mind plusz veszélyforrást jelenthet. A stran-
don, a parton hagyott értékekre, annak veszé-
lyeire is kitértek.

A gyerekek figyelmét külön felhívták a
VAKÁCIÓ veszélyeire, körültekintően köz-
lekedjenek, tartsák be a szabályokat, fürdőzés
során is vigyázzanak magukra, értékeikre és
társaikra.

Köszönjük az áldozatos munkájukat és a le-
hetőséget, hogy időt szántak Szigetcsép lakos-
ságának tájékoztatására!

Zeleiné Virág Melinda
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A Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet ide-
jén – 2020. március 11. – 2020. június 17. közötti időszakban –
a Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
táskörében eljáró Szigetcsép Község polgármestere által ho-
zott döntések:

– elfogadta a Szigetcsép Községi Önkormányzat 2019. évi gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló át-
fogó értékelést

– elfogadta a Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti
Központ 2019. évi gyermekvédelmi beszámolóját

– elfogadta az Inter-Ambulance Zrt. 2019. évi szakmai beszá-
molóját

– hozzájárult az Inter-Ambulance Zrt.-vel kötött – háziorvosi
ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó – szerződés módosítá-
sához, mely szerint a Szigetcsép Községi Önkormányzat által
fizetendő finanszírozás összege 2020. május 1. napjától 15
Ft/lakos/hó összegre módosul

– hozzájárult ahhoz, hogy az Inter-Ambulance Zrt. által a házi-
orvosi ügyelet ellátásához igénybe vett ingatlan fenntartási
költségeit 2020. június 1. napjától Szigetcsép Községi Önkor-
mányzat 5 Ft/lakos/hó összegben fizesse meg Szigethalom
Város Önkormányzata részére

– elfogadta a Szigetcsép Községi Önkormányzatnál és a Sziget-
csépi Polgármesteri Hivatalnál 2019. évben végzett ellenőrzé-
sekről szóló belső ellenőrzési jelentést

– döntött a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodai
játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című, MFP-
OJF/2020 kódszámú kiírásra történő pályázat benyújtásáról

– jóváhagyta a Szigetcsép Községi Önkormányzat és a Sziget-
csépi Római Katolikus Plébánia között 2020. március 30. nap-
ján létrejött támogatási szerződést

– elfogadta a Szigetcsép SC Sport Club Egyesület beszámolóját
a 2019. évi támogatás felhasználásáról

– elfogadta a DAKÖV Kft. 2019. évről szóló beszámolóját és az
abban foglalt 2020. évi fejlesztési tervet Szigetcsép vonatko-
zásában

– elfogadta a szigetcsépi 0105/29 hrsz-ú ingatlanból közút szé-
lesítése céljára, Bruszt Gábor által ingyenesen felajánlott 441
m2 területű ingatlanrészt

– 2022. július 31-ig meghosszabbította a Szigetcsép Községi
Önkormányzat és a Háncs Kft. között létrejött, a gyermekét-
keztetésre és a hozzá kapcsolódó munkahelyi étkeztetésre vo-
natkozó szerződést

– ügyfél kérésére 2020. április 22. napjával megszüntette a
2018. július 25. napjától megállapított ápolási támogatásra va-
ló jogosultságát

– jóváhagyta a Szigetcsép Községi Önkormányzat 2019. évi
pénzmaradványát

– jóváhagyta a DIGI Távközlési Kft.-vel kötendő – antennák te-
lepítésére vonatkozó – Petőfi Sándor utcai víztorony bérleti
szerződésének tervezetét

– elfogadta a Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját

– figyelembe véve a települési nemzetiségi önkormányzatok és a
nevelőtestület támogató egyetértését, döntött a Záhonyi Hugóné
Óvoda óvodavezetője, Gerencsér Zita intézményvezetői megbí-
zásának 2025. június 30. napjáig történő meg hosszabbításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §
(4) bekezdése szerint, a Képviselő-testület hatáskörében eljá-
ró polgármester megalkotta

– 4/2020. (VI. 11.) önkormányzati rendeletét az Önkormány-
zat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

– 5/2020. (VI. 11.) önkormányzati rendeletét igazgatási szü-
net elrendeléséről, amely szerint 2020. július 27. és 2020. au-
gusztus 7. között a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Kizá-
rólag halálesettel kapcsolatosan, előzetes telefonos egyez-
tetés alapján biztosít anyakönyvi ügyeletet, a 09:00 és 12:00
óra között hívható 0630/337-1175 telefonszámon.

A 2020. június 29-i ülésén a Képviselő-testület

– felülvizsgálta és jóváhagyta – a Magyarország Kormánya által
a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel Magyarország egész te-
rületére kihirdetett és a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel
megszüntetett veszélyhelyzet idején – a Képviselő-testület ha-
táskörében eljáró polgármester által hozott döntéseket

– elfogadta a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolót

– elfogadta a helyi adóhatóság 2019. évi munkájáról szóló be-
számolót

– hozzájárult, hogy az alakulóban lévő Szigetcsépi Polgárőr
Egyesület a Szigetcsép, Szabadság u. 2/B sz. alatti ingatlan cí-
mét székhelyeként bejegyeztesse, továbbá hozzájárult a Szi-
getcsép név használatához. Döntött arról, hogy az Egyesület
bejegyzését követően a régi tűzoltó épület garázs részét ingye-
nesen használatba adja az Egyesület részére azzal a kikötéssel,
hogy a közüzemi díjakat megfizetik az Önkormányzat részére

– illetékesség hiányában nem tudott hozzájárulni a szigetcsépi
018/44 hrsz-ú, kivett mocsár megnevezésű meder területén
történő személyhajó kikötő létesítéséhez

– megalkotta 6/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendeletét az
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.
26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

– megalkotta 7/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendeletét a
közterületek használatáról

Tóthné Kriszt Judit polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Képviselő-testületi határozatokról, rendeletekről, 

polgármesteri döntésről
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Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Magyar Falu Program keretében meghir-
detett „Orvosi rendelők fejlesztése” című, MFP-
HOR/2020  kódszámú kiírásra 2020 áprilisában
benyújtott „Új háziorvosi rendelő építése Sziget-
csépen” tárgyú pályázatunkat a Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter 2020. június 24-i döntésével
30.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek
ítélte, azaz a megpályázott támogatási összeg 100%-át nyertük
el. Ehhez hasonló mértékű támogatásban még országos szinten is
csak nagyon kevés önkormányzat részesült, Pest megyében pe-
dig településünk mellett csak három pályázó nyert, jellemzően
szerényebb összeggel.

A beruházás célja  a Szigetcsép, Szabadság u. 54. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlanon, a meglévő régi óvoda épü-
let elbontását követően  új háziorvosi rendelő építése a két ütem-
ben létesülő egészségügyi intézmény  első  megvalósulási szaka-
szaként, az alábbiak szerint:

– Első megvalósulási szakasz: 
A pályázat céljaként megjelölt és támogatásban részesült há-

ziorvosi rendelőt tartalmazó épületrész megépítése.
– Második szakasz az Önkormányzat finanszírozási, azaz

költségvetési és pályázati lehetőségei függvényében, a későbbi-
ekben megvalósítandó ütem: 

A védőnői tanácsadót és a fiókgyógyszertárat magába fogla-
ló épületrész létesítése.

Az Önkormányzat  a kivitelezés tényleges bruttó 80 milliós
költségének és az elnyert támogatási összegnek a különbözetét
saját forrásból  fogja biztosítani annak érdekében, hogy egy le-
romlott műszaki állapotú, költséghatékonyan fel nem újítható
épületben jelenleg működő orvosi rendelő helyett megépülhes-
sen  egy – már nagyon régen tervezett – minden jogszabályi elő-

írásnak megfelelő, modern, új orvosi rendelő.
Megvalósításával a háziorvosi alapellátás feltét-
elei jelentősen javulni fognak. Az épület akadály-
mentes lesz. Tervezésekor az elsődleges cél a
költséghatékonyság és a környezettudatosság
volt, ennek mentén az épületben napelemes és hő-
szivattyús rendszer kerül kialakításra az épület hű-
tése és fűtése, valamint meleg víz-ellátása, villa -

mos energia-ellátása érdekében, padlófűtés és mennyezet hűtés-
fűtés rendszer létesül, a belső világítás led lámpákkal és mozgás-
érzékelőkkel lesz megoldva. Az épület két bejárattal épül, a fer-
tőzőbetegek részére elkülönített bejárat létesül.

A tervező az épület engedélyezési tervében mind az első,
mind a második szakaszban megvalósuló épületrészt  kidolgozta,
melynek  alapján már megkaptuk és  véglegessé is vált az építési
engedély. Az épület kivitelezési munkálatai terveink szerint
2021 márciusában kezdődnek. A támogatói okirat szerint a meg-
valósításra 2022. június 30-ig van lehetőségünk, de reményeink
szerint, ha minden kedvezően alakul, akkor a jövő évben akár át-
adásra is kerülhet az új orvosi rendelőnk.

Az orvosi rendelő folytatásaként a későbbiekben, lehetősége-
ink függvényében, második ütemben védőnői tanácsadót és
fiókgyógyszertárat befogadó épületrész is épülne. Az épület
mindkét ütemének megvalósítása esetén egy többcélú, nagyobb
részben önkormányzati feladatellátást szolgáló, komplex, integ-
rált egészségügyi létesítmény állhatna lakosságunk szolgálatába.

Ezúton köszönöm meg Bodzán Antal tervező kiváló és hibát-
lan munkáját, melynek eredményeként  az építési engedélyt  so-
ron kívül megkaptuk.

Köszönöm továbbá Bóna Zoltán országgyűlési képviselőnk
támogató, segítő együttműködését.

Tóthné Kriszt Judit polgármester

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészség-
ügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni
védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve
használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata,
hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötele-
zettségének – a mulasztók költségén elrendelik az ún.
közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírsá-
got szabnak ki. 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy belterületen a
jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által
helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma
alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles
hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmu-
lasztották a parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése kimondja: „A föld-
használó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialaku-
lását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védeke-
zés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem –
egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védeke-

zési kötelezettség elmulasztásának megállapítása. 
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségé-

nek a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan leg-
alább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött,
akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. 
Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúr-

növény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni
közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha az
adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agro-
nómiailag indokolt tőszám 50%-át, és a parlagfűvel való fe-
lületi borítottság a 30%-ot meghaladja. 

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásá-
nak, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/
2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet értelmében a közérdekű védeke-
zést belterületen a jegyző, külterületen, Pest megye és Budapest

T Á J É K O Z T A T Ó parlagfű elleni védekezésről

Eredményes lett a Magyar Falu Program keretében új
háziorvosi rendelő építésére  benyújtott pályázatunk 
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FONTOSABB ELÉRHETŐSÉGEK: A n y a k ö n y v iA n y a k ö n y v i
hh í rekí rek

Születések

Balogh Dorina 2020. 05.16.

Márkus Mendel Gábor
2020. 05. 27.

Házasságkötés
Nem volt.

Halálesetek:

• Márta Andrásné 
szül. Kovács Erzsébet  (86)

• Pénzes Ferenc (69)

területén az Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Nö-
vény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya
(a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el. 

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbí-
zott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-
mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettsé-
gének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költsége-
ket az ügyfélnek kell megfizetnie. 

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédel-
mi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését kö-
vetően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra
jogosult hatóságnak.

A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület
nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egy-
aránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

Parlagfűvel fertőzött lehet mezőgazdasági kultúrnövénnyel bo-
rított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési
területek), vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi

kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak,
vasút) melletti sávok.

A védekezés kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/föld -
használó a – bírságon túl – vele szemben elrendelt közérdekű véde-
kezéssel – elrendeléssel és végrehajtással – kapcsolatosan felmerülő
költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minő-
sül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben nö-
vényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc fel-
ügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mérté-
kéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állam-
polgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve kö-
zös felelősségvállalással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e
fenti jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges fi-
gyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy valaki le-
kaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfűmentes
állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni. 

Katona Éva jegyző

ORVOSI RENDELŐ
Szigetcsép, Szabadság út 52.

Dr. Varga Ágnes Julianna
háziorvos és belgyógyász szakorvos

Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 14.00-17.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek: 8.00-12.00

Elérhetőség: 06-24/418-537

SZIGETCSÉPI 
FIÓK-GYÓGYSZERTÁR

Az orvosi rendelés idejében
folyamatosan nyitva tart!

Elérhetőség: 06-24/418-950

Szigetcsépi 
Polgármesteri Hivatal

Szigetcsép, Szabadság utca 2.
Telefonszám: 06-24/418-543 
Szigetcsép Önkormányzata

DAKÖV vízügyelet:
06-30/951-7200

DAKÖV
szennyvízügyelet:

06-30/500-8619

DTkH Nonprofit Kft.
(hulladékgazdálkodás)
06-53/500-152, 153

Házhoz menő lomtalanítás:
06-53/500-152

Kegyeleti szolgáltatás
(temetkezés) Szeltnerné Ancika: 
06-30/4504424

Kedves Gondozottak, Lakosok!
Az elmúlt fél év változásokat hozott a védőnői ellátásban is. Felsőbb utasításra minimá-
lisra csökkentek a személyes találkozások, helyette előtérbe került a távkonzultáció. Az
életkorhoz kötött kötelező védőoltá sok ennek ellenére is szerencsére rendben zajlottak.

Köszönöm a családoknak az új helyzethez való gyors és megértő alkalmazkodást és
együttműködést, valamint ezt szeretném kérni a továbbiakban is. Ezentúl is szeretném
kérni a maszk használatát a tanácsadásra való érkezéskor.

Idén az előző évekhez képest nőtt a gondozottak száma. Jelenleg már 17 kismama van
Szigetcsépen, ez régen éves létszám volt! A születésszám is növekedett. Jelenleg 27 fő egy év alatti csecsemő, 37 fő egy és három év kö-
zötti kisded és 86 fő három és hat év közötti kisgyermek áll gondozásban a körzetben. Öröm számomra, hogy kevés család ügyében van
szükség fokozott gondozásra.

Jó pihenést kívánok! Kondréné Kiss Edit védőnő
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Minden évben eljön az a pillanat, amikor elbúcsúzunk nagycsoportos gyermekeinktől. Ilyenkor mindig visszapillantunk az
elmúlt 4 esztendőre, felidézzük, milyenek voltak egészen kicsinek, és milyenek most, amikor iskolásokká cseperedtek. Elké-
szítettük közösen a Napsugár csoport ballagási tablóját, a gyermekek lerajzolták önmagukat, az óvodapedagógusokat, a
dadus nénit és a pedagógiai asszisztenst. Az óvodai búcsúztatót június közepén tartottuk. Az óvodát virágba borítottuk er-
re a szép napra. Lelkesen készültünk a ballagási ajándékokkal. A nagycsoportosaink a szülőknek műsort adtak, énekeltek,
táncoltak, mesét dramatizáltak. Az ünnepség végén óvodásaink egy kis zsúron vettek részt, ahol finom csokoládétortát et-
tek.  A ballagás meghitt, családias hangulatban ért véget.                                                                                                             Gerencsér Zita

Óvodai ballagás 2020. június

Ezzel a Pintér Béla ovis ballagó dallal is búcsúztak a műsor
után a nagycsoportosok és szüleik az óvó- és dadus néniktől, az
óvodától, az elmúlt évektől. 

Nagy örömünkre, szűk körben megrendezésre kerülhetett a
ballagás, még ha nem is lehetett ott az egész család, most na-
gyon hálásak voltunk ezért a bensőséges megemlékezésért. A
többi csoport egy nappal korábban köszönt el a Napsugaraktól
kedves ajándékokkal, mivel ők most kivételesen nem vehettek
részt az eseményen. 

Páll Andrea szülő búcsúztatójából idézve:
„Az óvó néni ott igyekszik a világ szebbé

tételén, ahol a legfontosabb: a gyerekek között. Hol mesevárat
épít mosolyból, szép szavakból, hol almaágat rajzol ...

Az óvó néni szívvel-lélekkel ott van a gyermekeinkkel, és nem
mint kívülálló, hanem velük együtt él, bizakodva szemléli gyer-
mekeinket, és elmondja mi helyes, mi helytelen.

Köszönjük az óvó nénik és dadus nénik odaadó, lelkiismere-
tes munkáját, soha el nem fogyó türelmét és jókedvét, a sok-sok
vidám percet, meghitt pillanatot; ezt a 3-4 évet, és hogy egy
ilyen jó csapatot hoztak össze.”

Búcsúzik a Napsugár csoport és szüleik.
Buzássy-Rókás Bernadette

„Mesevilág, most mennem kell”…
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A költészet napja április 11-én volt,
ezt sajnos nem tudtuk megünnepelni,
ezért online küldtünk a gyermekeknek
egy nagyon szép Nemes-Nagy Ágnes
verset, a címe Nyári rajz. Később a köl-
teményt a Szigetcsépi Hírek is közölte,
ahol egy rajzpályázatot hirdettünk meg
az újság oldalain, hogy ki tudja a leg-
jobban lerajzolni, megeleveníteni a
vers hangulatát. A költőnő Nyári rajz

ver sére számtalan rajz érke-
zett, közülük a legjobbakat dí-
jaztuk. 7 kisgyermek kapott
díjat, 6 óvodás és egy kisisko-
lás. A díjak átadására az óvo-
dában került sor. A zsűri
szempontjai között szerepelt
az önállóság, a kidolgozottság,
és a vers által keltett inspiráció
visszaadása is. A díjazottak
színezőket, foglalkoztató füze-
teket, gyermekújságokat, plüss
játékokat, kis favonatot, cso-
koládét kaptak, valamint a két
fiú egy-egy családi fagyizást

kapott a szigetcsépi lottózó felajánlásá-
ból. 
A díjazottak az óvodás kategóriában:

1. helyezett: Deák Anita
2. helyezett: Fritz Loretta
3. helyezett: Tomán Zoé

Közönségdíjasok:
Kovács Barbara
Pál Ádám
Frey Bence
Kisiskolás kategóriában a zsűri csak

az első díjat adta ki Kriszt Heidinek.
Gratulálunk a nyerteseknek, és további

kellemes nyarat kívánunk mindenkinek.
Gerencsér Zita

Az óvodai rajzpályázat eredményhirdetése
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A 8. osztály mindig más, mint az előző
évek megszokott rutinja, hisz ez nemcsak
a befejezés éve, hanem a további tanul-
mányok előkészítése is, amely iskolalá-
togatásokkal, előkészítőkkel, felvételik-
kel jár. Azt azért mégsem gondolta senki,
hogy ennyire más lesz! Jött a vírus,
amely megkoronázta a karanténos min-
dennapokat, és nagy erőpróba elé állítot-
ta a gyerekeket, tanárokat és a szülőket
is. Minden bizonytalanná vált. Meddig
tart ez az egész? Hogyan zárjuk az évet?
Lesz-e tablónk? Lesz-e ballagás?

Hallhattunk különböző megoldásokat
a ballagásra más iskolákban: nem lesz
ballagás, csak a gyerekek és az osztályfő-
nök lesz ott, vendégek nem lehetnek,
csomó korlátozás, online ballagás, au-
gusztusban rendezik meg… stb. 

Az iskolától, a tanároktól, a diákoktól,
egymástól való búcsúzás tervei sorra dől-
tek meg: elmaradt a búcsúkirándulás, a
bolondballagás, a szerenád …

Mégis az utolsó pillanatban Süki Judit
intézményvezetőnk – kérésemre – magá-
ra vállalva a rendezvény felelősségét, en-
gedélyezte a ballagást. Köszönet érte!
Természetesen megkötésekkel: csak az
udvaron tartható a műsor, a többi osztály
tanulói nem lehetnek jelen, a vendégek is
csak korlátozott számban jöhetnek el.

S innentől elkezdődött a versenyfutás
az idővel: egyeztetés a szülőkkel, taná-
rokkal, hangosítókkal, harmonikással,
műsor összeállítása, énekek, szövegek
tanulása, próbák …

Közben szakítottunk időt arra is, hogy

elültessük az évfolyam fáját, melynek
hagyományát a tavalyi nyolcadik osztály
indította el. Mi egy kőrisfát választot-
tunk, és mellé helyeztünk egy időkapszu-
lát is, amelyben egyrészt a tanulók gon-
dolatai szerepelnek, másrészt az eddigi
életük összefoglalása. 

S elérkezett a nagy nap, s hála az ég-
nek, az időjárás is velünk volt! A 8. osz-
tályból indult a menet, ahol a hetedike-
sektől átvettük a tarisznyákat meg az ő
ajándékaikat, a héliumos lufikat. A balla-
gó diákokat Dósa Attila kísérte harmoni-
kán. A szokásos módon végigjártuk az
osztályokat, ahol most – nem a szokásos
módon – csak az osztályfőnök, az osz-
tályt képviselő diák/ok, valamint más ta-
nárok várakoztak. Minden teremben az
osztályuk tanulói nevében elköszöntek a
képviselők a nyolcadikosoktól, ki vers-
sel, ki szöveggel, ki dallal. A tanároktól
is kaptak útravaló jókívánságokat a vég-
zős diákok. Ráadásul minden osztály
gondoskodott arról, hogy a búcsúzókat
meglepje egy-egy szál virággal vagy
édességgel.  Köszönjük az osztályfőnö-
köknek, pedagógusoknak, szülőknek, he-
tedikeseknek, az iskola dolgozóinak a
nyolcadikosokért, a szép, emlékezetes
ballagásukért való munkálkodásukat!

Maga az ünnepi műsor az udvaron zaj-
lott, amelynek keretében búcsúztak el a
nyolcadikosok az elmúlt esztendőktől, az
iskolájuktól, a diáktársaiktól, mondtak
köszönetet tanáraiknak, szüleiknek. 

A tanári kar a Ballagási emlékkönyvem
című kiadványt ajándékozta búcsúzóul a

nyolcadikosoknak. A dalok elsajátítása,
az énekes trió előadása Csányi Anna kol-
léganőm érdeme, sőt a műsorban, a pró-
bák menetében is sokat segített, igazán
hálás vagyok neki érte. A műsor végén a
környezetvédelem érdekében csak egyet-
len léggömböt eresztettünk a magasba.
Ez az elrepülő lufi szimbolizálta az el-
múlt általános iskolai diákéveiket, vala-
mint összegyűjtött álmaikat, vágyaikat
egy új kezdethez. 

Egy jól sikerült rendhagyó ballagást
tudhatunk magunk mögött, mely egy-
szerre volt csoportokhoz és személyhez
szóló, humoros és szomorkás, hálás és
igaz.

Biztos vagyok benne, hogy a nyolcadi-
kosok számára felejthetetlen marad ez a
tanév az ünnepséggel együtt!

Asókné Telek Katalin 
osztályfőnök

Rendhagyó bal lagás 2020

Kitűnő tanulók
Badó Kristóf 1. osztály
Dobrotka Angelika Heléna 1. osztály
Fibi Péter 1. osztály
Goldschmied Alexandra 1. osztály
Kirchner Réka Rebeka 1. osztály
Kriszt Heidi 1. osztály
Rókás Balázs 1. osztály
Zámbó Nimród Tamás 1. osztály
Gyurkovics Bendegúz 2. osztály
Kirchner Dániel 2. osztály
Nagy-Löki Bence 2. osztály
Tóth Bianka 2. osztály
Tóth Petra 2. osztály
Buzás Boglárka 3. osztály
Dorogi Dániel 3. osztály
Farkas Hanna Ramóna 3. osztály
Menyhárt Liliána 3. osztály
Szőgyi Natasa 3. osztály
Virágh András 3. osztály
Agócs Márton 4. osztály
Balázs Máté 4. osztály
Forgó Panna 4. osztály
Sarkadi-Diego Nándor 4. osztály
Tóth Jázmin 4. osztály
Jansik Nóra 5. osztály
Sipos Boglárka 5. osztály
Virágh Eszter 5. osztály
Varga Nóra 5. osztály
Fibi Tamás 6. osztály
Farkas Martin 6. osztály
Németh Zsófia 7. osztály
Tóth Gábor 7. osztály
Fekete-Tóth Roberta 8. osztály
Kirchner Virág Zsófi 8. osztály

„A betűk még vibrálnak előttem, mint fényben porszemek. 
Emlékeket idéznék, de félek, nem merek. 

Mert emlék lett, mi szép volt, nyolc év csokrába kötve, 
színes szalagját dacos idő lebegteti fölötte.” 
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Idén 11. alkalommal került megrende-
zésre a Vegyesüzemi Dolgozók Horgász
Egyesülete által szervezett hagyományos
Halászléfőző verseny Szigetcsépen.

A beszámolót az Egyesület elnökétől,
Rátvay Lászlótól kapta szerkesztőségünk.
A zsűri:
• Forschner Rudolf, a Magyar Gasztronó-

miai Szövetség hivatalos zsűri bizottsá-
gának tagja,

• Tóthné Kriszt Judit, Szigetcsép polgár-
mester asszonya,

• Bakonyi Balázs, az Interkontinentál Ho-
tel schéfhelyettese.

A verseny a már megszokott jó hangu-
latban zajlott. Mint mindig, nagy sikere
volt Nick Andi halkrém kóstolójának, a
rétesnek, melyet Angyal Erzsike készített
és a Tradíció Pékség is sütött idén.

Budaháziné Fekete Edit a szokásos ke-
szeg mellett filézett, irdalt pontyot és
amúrt is sütött, melyeknek meglepően
nagy sikere volt.

A vezetőség nagy üst halléje is jó esély-
lyel nevezhetett volna a versenyre, ennek
megfelelően el is fogyott.
I. hely: Puti Sándor és csapata 

A CSÜNGŐ HASÚ CSÉPIEK
II. hely: Lukács János és csapata 

A RÜHEDÉKEK
III. hely:: Piróth Mihály és csapata 

A HAL-ÁSZOK
A közönség elismerését idén Nagy

Ilona Krisztina csapata 
A NAGY-VIRÁG nyerte. 

GRATULÁLUNK!!!
Az Egyesület vezetőségének,

tagjainak, szervezőinek nagy
örömére a rendezvényen részt-
vevő közel 100 versenyzőnek és
látogatónak kellemes időtöltést
sikerült biztosítani, a visszajel-
zések nagyon kedvezőek voltak.
Az Egyesület köszönetét fejezi
ki, hogy sokan támogatói jegy
vásárlásával járultak hozzá a
rendezvény költségeihez, illetve
minden résztvevőnek, hogy je-
lenlétével emelte a rendezvény
színvonalát.

A VDHE 2021-ben minden
erejével azon dolgozik, hogy a jeles ren-
dezvényt még színesebbé, tartalmasabbá
és szórakoztatóbbá tegye.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2020. au-
gusztus 15-én horgászversenyt szervez az

Egyesület, amelyre minden érdeklődőt
szeretettel várunk.

Halászléfőző verseny
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