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SZI GET CSÉ PI HÍ REK
Petőfi Sándor

ITT VAN AZ ŐSZ, 
ITT VAN UJRA

Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.

Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,

S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,

Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.

És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;

Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.

Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;

Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.

Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,

S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.

Én ujjam hegyével halkan
Lantomat megpenditem,

Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem. –

Kedvesem, te űlj le mellém,
Űlj itt addig szótlanúl,

Míg dalom, mint tó fölött a
Suttogó szél, elvonúl.

Ha megcsókolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a
Szendergő természetet.

A járványügyi óvintézkedésekre való tekintettel sajnos elmarad idei megemlékezésünk
az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. Kiadványunk hasábjain azonban
mindenképpen fejet hajtunk mindazon bátor polgártársunk előtt, akik hatvannégy év-
vel ezelőtt kiálltak a zsarnokság és elnyomás ellen. Akik egy szabad Magyarország re-
ményében álltak az idegen tankok elé és mondták azt: „Elég volt!” Bátorságuk és küz-
delmük nem vesznek a feledés homályába, tettüket büszkén őrzi a magyarok emlékeze-
te. Még ha tüzüket el is taposták a lánctalpak, a parázs ott maradt, melyből sok esztendő
elteltével emelkedhetett a magasba egy madár, a szabadság főnix madara. 
Hajtsunk fejet tehát mindazon élők és holtak előtt, akiknek tettére méltán lehet büszke
a nemzet!

TISZTELET A HŐSÖKNEK!

Október 23.
Nemzeti ünnep

KÖSZÖNTŐ

MAITNER MIHÁLY, 
Misi bácsi 

szeptember 11-én töltötte be a

90. életévét. 

Szépkorúvá válása alkalmából
otthonában köszöntötte 

Tóthné Kriszt Judit
polgármester asszony 

és Katona Éva 
jegyző asszony.

Kívánunk neki további jó
egészséget!



Szeptember 19. és november 22. között 
összeírók keresik fel a gazdákat

Folytatódik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mezőgazda-
sági összeírása, az Agrárcenzus 2020, amely során személyesen
keresik fel a gazdákat az összeírók. A hazai mezőgazdasági ter-
melés aktuális helyzetét felmérő, teljes körű, országos felvétel-
ből nyert adatok a következő évek döntéseit, forrásfelhasználá-
sát alapjaiban befolyásolják, ezért a pontos válaszadás a mező-
gazdaságban dolgozók kiemelt érdeke. A felmérés első szakasza
– amelyben online lehetett kitölteni a kérdőívet – június 5. és 30.
között volt.

Agrárcenzust tízévente hajtanak végre a világ minden táján, az
Európai Unió tagállamaiban erre 2019 ősze és 2021 tavasza között
kerül sor. A KSH az idei összeírás során megkeres minden olyan
egyéni gazdaságot, amelyek a korábbi felmérések, illetve az admi-
nisztratív nyilvántartások alapján értékesítési céllal végezhetnek
termelést, to vábbá valamennyi mezőgazdasági tevékenységet
végző gazdasági szervezetet. A népszámlálások után a második
legtöbb embert érintő felmérés hazánkban, összesen mintegy 750
ezer címen valósul meg. 

A felmérésben a KSH adatokat kér többek között a növényter-
mesztési jellemzőkről, állatállományról, a mezőgazdaságban dol-
gozókról, illetve a gazdaságok egy részétől az épületekről, trágyá-
zási módszerekről, továbbá a hazai információigényeket figyelem-
be véve az agrár digitalizációról is. Így az összegyűjtött adatok szé-
leskörű elemzési lehetőséget biztosítanak majd.

„A következő évek hazai és EU-s támogatási és egyéb agrárszak-
mai döntéseihez szükségesek a pontos információk, így minden gaz-
dálkodónak érdeke fűződik a kitöltéshez. Az adatok összesített for-
mában, nyilvánosan is elérhetők lesznek, amelyek a gazdák döntése-
it is segíthetik” – mondta dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.

Az összeírás két hullámban valósul meg: június 5–30-a között
az érintettek egy része online felületen tölthette ki a kérdőívet,
szeptember 19. és november 22. között pedig az agrárcenzus kér-
déseire összeírók segítségével válaszolhatnak azok, akik nem vet-
tek részt a felvétel nyári szakaszában. A maszkot viselő összeírók
szigorúan ügyelnek a közösségi távolságtartás szabályainak betar-
tására, a rendszeres kézfertőtlenítő használatára és az érintésmentes
kommunikációra. 

Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, így az érintettek
számára a válaszadás kötelező. Az adatokat a KSH statisztikai
célra gyűjti, azokat csak összesítve, név nélkül publikálja. 

Az elektronikus adatgyűjtés és a pontos adatszolgáltatás lehető-
séget nyújt arra, hogy az agrárcenzus előzetes adatait már 2021
tavaszán megjelentesse a KSH. A részletes, településszintű adatok
2021 végén válnak hozzáférhetővé.

További információ az Agrárcenzus 2020 mezőgazdasági össze-
írásról a következő linken érhető el: www.ksh.hu/agrarcen
zusok_agrarium_2020. 

Sajtóinformáció: kommunikacio@ksh.hu 

A KSH-ról
A KSH a magyar statisztikai szolgáltatás nagy múltú centruma,

olyan tudásbázis, amely magas szakmai színvonalú munkájával
átfogó adatokat és elemzéseket ad a gazdaságot, a társadalmunk
minden egyes szegmensét meghatározó kérdésekben. A hivatal
önálló szakmai szervezetként, tevékenységével európai szinten is
jegyzett, elismert, nemzetközileg aktív intézmény. Tevékenysége a
döntéshozók, gazdasági szereplők, kutatók és a társadalom minden
tagjának minél magasabb szintű, tényalapú tájékoztatását szolgál-
ja. Olyan alapvető értékek mentén végzi munkáját, mint a szakmai
függetlenség, a pártatlanság, az objektivitás, a megbízhatóság és a
minőség iránti elkötelezettség.
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KEDVES SZIGETCSÉPI LAKOSOK!

Dr. Juhász Judit fogszakorvos örömmel értesítem Önöket, 
hogy RÁCKEVE I - SZIGETCSÉP körzet fogorvosi ellátását 

2020. október 01-től elkezdtem.

Rendelés helye: Ráckeve, Kossuth Lajos utca 30.
Rendelés ideje: Hétfő-Szerda-Péntek: 7.30-tól 12.30-ig.
A fogorvosi alapellátást az érvényes társadalombiztosítással (TB
kártya) rendelkező páciensek térítésmentesen vehetik igénybe (ki-
véve fogpótlás).
A Covid 19 betegség miatt bevezetett érvényes fogászati eljárás-
rend szerint betegeinket előzetes telefonos bejelentkezés után tud-
juk fogadni.
Kérjük az akut, sürgős esetekben is telefonálni szíveskedjenek.
Telefon:+36-24-523-398  vagy a  +36-24-519-400/398-as mellék.

Szakképzett asszisztensemmel Szijártóné Ács Renátával együtt
szeretettel várjuk Önöket!

Dr. Juhász Judit

Tovább folytatódik az agrárcenzus
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Harmadik alkalommal szervezi a 
Miből élünk? felmérést a KSH

Év végéig 15 ezer háztartást kérdeznek
meg

Budapest, 2020. szeptember 16. – 
Harmadik alkalommal vesz részt önkéntesen

hazánk abban a szeptember 15-én elindult kuta-
tásban, amely a háztartások életkörülményeinek
feltárására irányul. A háromévenkénti felmérést
idén is a Magyar Nemzeti Bank (MNB) megbí-
zásából a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
hajtja végre.

A Miből élünk? elnevezésű kutatás – amelyet
az Európai Központi Bank koordinál – minden
euró öve zeti tagállamban kötelező, ehhez csatla-
kozott hat évvel ezelőtt önkéntesen Magyar or -
szág. A kérdőív rákérdez a háztartások tulajdo-
nában lévő reáleszközökre (például ingatlanok-
ra, járművekre, értéktárgyakra, vállalkozásokra)
és pénzügyi eszközökre (például bankszámlák-
ra, befektetésekre, nyug díjcélú előtakarékos -
ságra). Az önkéntes és ano nim kutatás kitér a
háztartások kötelezettségeire (adósságára, a hite-
lekre és kölcsönökre) is.

„A felmérés elsődleges célja, hogy európai
szinten összehasonlítható adatok álljanak ren-
delkezésre a háztartások vagyoni helyzetéről. A
kutatás legfontosabb törekvése, hogy olyan
elemzések készüljenek, amelyek alapvetően hoz-
zájárulnak a hatékony nemzeti, valamint az eu-
rópai szintű gazdaságpolitikai döntések megho-
zatalához” – mondta Dr. Vukovich Gabriella, a
KSH elnöke.

A KSH szeptember közepéig postai felkérő -
levél ben értesíti a véletlenszerűen kiválasztott
345 település több mint 15 ezer háztartásában
élőket, akik részvétele önkéntes és anonim. A fel-
mérés szep tember 15-től december 31-ig tart.
A kérdőívet in terneten keresztül szeptember 15.
és november 30. között lehet kitölteni. Október
2. és december 31. között pedig kérdezőbizto -
sok keresik fel – maszkban és a közösségi távol-
ságtartás szabályait betartva – azokat a háztartá-
sokat, amelyek nem élnek az online kitöltés lehe-
tőségével. A kérdőív kérdései körülbelül 20-40
perc alatt megválaszolhatóak.

A kutatásban résztvevő országok adatait az
Európai Központi Bank gyűjti össze, az eredmé-
nyekből pedig várhatóan 2022-ben a KSH és az
MNB is közöl adatokat.

A kutatásról bővebb információ itt található:
mibolelunk.ksh.hu

Sajtóinformáció: kommunikacio@ksh.hu

Tisztelt Szigetcsépiek!
Bizonyára Önök is értesültek arról,

hogy hazánkat elérte a koronavírus jár-
vány második hulláma. A járvány első
hullámában Szigetcsép jól vizsgázott,
amelyben nagy szerepet játszott az Önök
együttműködő, felelősségteljes hozzáál-
lása. 

A járvány mos tani, második hulláma
hasonló együttműködést igényel. A Kor-
mány – tájékoz tatása szerint – a tavaszi-
hoz hasonló mértékű korlátozó intézke-
dések bevezetését nem tervezi, hiszen az
országnak működnie kell, törekedni kell

arra, hogy az emberek az életüket a nor-
mális mederben élhessék. Bár jelenleg
elsősorban a fiatalok körében terjed a ví-
rus, fokozottan szükséges a szociálisan
hátrányos helyzetűek és az idősek, vala-
mint azon hatósági házi karanténban,
vagy járványügyi megfigyelés alatt álló
személyek védelme, akik a maguk ellá-
tásáról gondoskodni nem képesek. 

Tisztelettel kérem Önöket, hogy ha
olyan helyzetbe kerülnek, vagy olyan
személyről van tudomásuk, aki a
COVID-helyzet mi att, magáról go n -
doskodni nem képes, forduljon az Ön-
kormányzathoz segítségért.  

A járvány elleni hatékony védekezés
mindannyiunk közös érdeke. Bízom
benne, hogy fegyelmezetten, betartva
az egészségügyi előírásokat, sikerül át-
vészelnünk ezt a nehéz időszakot. 

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk
egymásra!

Tóthné Kriszt Judit
polgármester

Tájékoztató
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Rendőrségi hírek
A Ráckevei Rendőrkapitányság 2020. szeptember 5-én bűn- és balesetmegelőzési programot tartott több együttműködő szer-
vezet közreműködésével. A rendezvényen a közlekedési balesetek élethű imitálásával mutatták be a rendőrség és a társzervek
munkáját, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy közben a balesetek, bűncselekmények áldozataivá válás elkerülésére hívták
fel a figyelmet.

A délelőtti prog-
ramokon gyalogost
ütöttek el a kijelölt
gyalogos-átkelőhe-
lyen, motoros szen-
vedett balesetet, vala-
mint összeroncsoló-
dott járműből men-
tettek sérültet. A lát-
vány mellé hasznos
információk is társul-
tak, az elkövetett sza-
bálysértések, bűncse-
lekmények magyará-
zata is elhangzott.

A gyalogos elü -
tést Kecskeméti La jos
hivatásos kaszkadőr
segítségével, sérülés nélkül prezentálták, a baleseti szituációban
a Ráckevei Polgárőr Egyesületi is segítséget nyújtott. A fiatalok
körében nagyon elterjedt manapság, hogy okos -
készülékeiket nyomkodva, esetleg zenét hallgatva
közlekednek. Az úton áthaladni ilyen körülmények
között életveszélyes. 

A motoros baleset bemutatásával arra hívtuk fel a
figyelmet, hogy a gépjármű műszaki állapotának el-
lenőrzése minden indulás előtt elengedhetetlen. A hi-
bás irányjelzők vagy a kopott gumi balesethez vezet-
het. A gépjárművezetők és a járművek iratait, esetle-
ges vezetés előtti alkoholfogyasztását – ahogy a való
életben is – rendőr, ez alkalommal a Ráckevei Rendőr-
kapitányság közlekedésrendészeti járőre ellenőrizte. A
baleseti szituációhoz az Első Motorvéd Polgárőr
Egyesület tagjai nyújtottak segítséget. Fontos tanács,
hogy közlekedési balesetben sérült motorkerékpáros
bukósisakját csak azután vegyék le, miután meggyő-
ződtek róla: a sisak nem sérült. Fejsérült áldozat el-
mozdításával várják meg a mentő kiérkezését!

Az összeroncsolódott járműbe szorult sérült bemu-
tatásával a biztonsági öv, a gyermekülés/ülésmagasító
használatának fontosságára hívtuk fel a figyelmet. A
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai a beszo-
rult sérültet a jármű darabolásával szabadították ki. 

Egy strandoló fuldoklást imitált, az elmerült bajba
jutottat a búvárruhát öltött tűzoltók mentették ki, az új-
raélesztést a Ráckevei Mentő Szolgálat munkatársai
mu tatták be egy babán. 

A leglátványosabb eseménynek egy gépkocsi fel-
gyújtását és eloltását ítélte a nézőközönség. A lángok
megfékezését Nagy István tü. őrgy. szolgálatparancs-
nok szakkommentálása mellett figyelhették az érdek-
lődők.

A baleseti szimulációk közötti szünetekben a Ma-

gyar Vöröskereszt munka-
társai mutatták be az első-
segélynyújtás alapjait, mi-
közben a legapróbb ven-
dégsereg egy macin gyako-
rolhatta a sebellátást, az új-
raélesztést. 

A bűnmegelőzés aszta-
lánál a gyerekek ujj- és te-
nyérnyomatot készíthettek,
a bűnmegelőzési és intelli-
gencia tesztek kitöltői aján-
dékokkal is gazdagodtak.
A közlekedési jelzőtáblá-
kat, jelzőlámpákat, vala-
mint a kerékpár felszerelé-
seit jól ismerők jutalomban
részesültek, miközben szü-

leik a vagyonvédelem és a biztonságos közlekedés fontosságával
ismerkedhettek. Horváth Ágnes
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A 2020. július 14-i rendkívüli ülésén a Képviselő-testület

–  a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívásának eleget téve
– az intézményvezetői megbízás meghosszabbított időtarta-
mának dátumát megváltoztatva – módosította a Záhonyi
Hugóné Óvoda intézményvezetőjének ismételt megbízásáról
szóló, Szigetcsép Község polgármestere 57/2020. (VI. 8.)
számú határozatát. 

A 2020. augusztus 26-i rendkívüli ülésén a Képviselő-testület

–  pályázat benyújtása mellett döntött a települési önkormány-
zatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó ki-
egészítő támogatásra;

–  megtárgyalta és elfogadta a Pest Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottjának törvényességi felhívásában foglalta-
kat. Felkérte a polgármestert, hogy a településrendezési esz-
közök jelenlegi átfogó felülvizsgálata során vegye figyelem-
be a jelzett észrevételeket, különös tekintettel az üdülőterület-
re vonatkozó anomáliák feloldására.

A 2020. szeptember 7-i ülésén a Képviselő-testület

–  tudomásul vette és elfogadta a Magyar Államkincstár által – a
Szigetcsép Községi Önkormányzat és az általa irányított költ-
ségvetési szervek 2018. évi szabályszerűségi pénzügyi ellen-
őrzésének utóellenőrzéséről – készített ellenőrzési jelentést;

–  elfogadta a Záhonyi Hugóné Óvoda 2019/2020. nevelési év-
ben végzett munkájáról szóló beszámolót;

–  pályázat benyújtása mellett döntött a szigetcsépi temetőben
történő urnafal építése céljából;

–  elfogadta – a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb aján-
latot tevő – BITUNOVA Kft. ajánlatát és megbízta a Kossuth
Lajos, az Ady Endre, a Rákóczi Ferenc és a Névtelen utca fel-
újításával. A fejlesztés finanszírozását egy 2019-ben benyúj-
tott, sikeres pályázatnak köszönhetően a Belügyminisztérium
által megítélt 15.000.000 Ft összegű támogatás mellett vállalt
11.552.017 Ft összegű önrész biztosítja. 

–  visszavonta Bagits Tibor – 073/11 hrsz-ú, önkormányzati tu-
lajdonú útra vonatkozó – vételi szándékával kapcsolatos ko-
rábbi testületi határozatokat, mivel azok nem kerültek végre-
hajtásra. Úgy döntött, hogy az új rendezési terv készítésekor
mérlegeli az út megszüntetésére vonatkozó lehetőségeket. 

–  jóváhagyta a fogászati alapellátás működtetésével kapcsola-
tos – Ráckeve Város Önkormányzata, Szigetcsép Községi
Ön  kormányzat és a CZENE-DENT Fogászati Kft. között kö-

tendő – együttműködési megállapodást. Úgy döntött, hogy 2
millió forint pénzbeli, vissza nem térítendő támogatást nyújt a
fogászati alapellátás működtetéséhez szükséges berendezés
és felszerelés beszerzéséhez Dr. Juhász Judit fogorvos
(CZENE-DENT Fogászati Kft.) részére, a doktornő sikeres
letelepedési pályázata esetén.

–  az ügyfél kezdeményezésére, a Szőlőtelepen lévő 059/173
hrsz-ú ingatlan tulajdoni helyzetének rendezésére irányuló
ügyben elismerte az ingatlan Pechó Istvánné általi tulajdonjo-
gának megszerzését. Elismerte, hogy az adásvétel teljesítésbe
ment át a vonatkozó szerződés akkori aláírásának elmaradása
ellenére is. Hozzájárult az adásvételi szerződés pótlólagos
megkötéséhez.  

–  elfogadta a majosházi Református Dunamenti Kistérségi Dia-
kónia elszámolását a 2020. évi céljellegű támogatás felhasz-
nálásáról;

–  a Szigetcsép SC kérelmére hozzájárult az önkormányzati tu-
lajdonú, de a civil szervezet használatában lévő sportpálya te-
rületén történő értéknövelő beruházás megvalósításához;

–  elfogadta a DAKÖV Kft. – mint a víziközmű-rendszer üze-
meltetője – által összeállított Gördülő Fejlesztési Terv 2021-
2035. időszakra szóló Beruházási-, valamint Felújítási és Pót-
lási Terv részét Szigetcsép község közműves ivóvízellátása és
közműves szennyvízelvezetése vonatkozásában. A dokumen-
tumok 15 év ivóvíz és szennyvíz fejlesztési terveit foglalják
magukba, illetve a kötelező karbantartásokat tartalmazzák.

–  hozzájárult a Dr. Varga Ágnes Julianna háziorvossal
(ÁGNES DOKTOR Eü. Szolg. Kft.) megkötött Egészségügyi
Ellátási Szerződés 2. mellékletének – a háziorvos rendelési
idejének 2020. november 1-től történő változása miatt szük-
séges – módosításához. 

–  megalkotta 8/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendeletét az Ön-
kormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról; 

–  megalkotta 9/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendeletét a kö-
zösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztá-
sának jogkövetkezményeiről;

–  megalkotta 10/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendeletét a köz-
területen történő szeszesital-fogyasztás szabályairól.

A rendeletek megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján, illetve a település honlapján.

Tóthné Kriszt Judit  polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Képviselő-testületi határozatokról, rendeletekről
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Kedves Szigetcsépi Lakosok! 
Kedves Üdülő Lakosság!

Az utóbbi hónapokban megszaporodtak a
Polgármesteri Hivatalunkhoz érkező azon beje-
lentések, melyek szerint Szigetcsép lakóinak,
üdülőinek életét megkeseríti egy-egy szomszéd
(vagy közelben lakó) a társadalmi és jogi nor-
mákra fittyet hányó, hangos, agresszív viselke-
désével, a rendszeres vasárnapi fűnyírásával,
hangos munkagép hétvégi üzemeltetésével, sza-
bálytalan állattartásával, a közterületek elfogla-
lásával, égetési tilalmi idő megszegésével, azzal,
hogy nem gondozza kertjét, az utcára kihajló
gyümölcsfáit, terméseit nem takarítja el a járdá-
ról, és még sorolhatnám. A közösségi együttélés
normái, mintha nem is léteznének számukra, ho-
lott e normák betartása alap a jó szomszédság
fenntartásában. 

Ezért is gondoltam úgy, hogy megosztok
Önökkel néhány gondolatot abban a reményben,
hogy ezzel csökkenni fog az említett bejelenté-
sek száma, és hogy a szabályok betartásával ren-
dezettebb, tisztább és élhetőbb lesz az egyébként
gyönyörű természeti adottságokkal rendelkező
településünk.

Problémát jelent, ha az ingatlantulajdonosok
nem törődnek kertjükkel, a parlagon lévő terüle-
teken hamar megjelennek a gyomok, melyek
rendkívüli igénytelenek és gyorsan nőnek. Ké-
rem az ingatlantulajdonosokat, hogy folyamato-
san gondozzák (gyommentesítsék) kertjüket!
Felhívom a figyelmet rá, hogy a telektulajdono-
soknak, földhasználóknak kötelessége a parlag-
fű irtása, kaszálása!

A kutyát úgy kell tartani, hogy a szomszédok
nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon,
testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen
(az állatvédelmi, állat- és közegészségügyi, a
szabálysértési, a veszélyes ebekre vonatkozó, to-
vábbá a Ptk. szomszédjogra vonatkozó és az ál-
lattartó felelősségét szabályozó jogszabályok
keretei között).

Fenti szabálytalanságok kimerítik a szabály-
sértés fogalmát, de ne várjuk meg a hatóság fi-
gyelmeztetését, büntetését! Kövessük a helyes

magatartást! Ne sértődjünk meg lakótársunk,
szomszédunk jóindulatú felszólításán.

Az a család, aki nem tudja megoldani állatai-
nak szabályszerű tartását, napon kínozza, éhez-
teti őket, nem gondozza, ezáltal a szomszéd nyu-
galmát erősen megzavaró magatartásával (állan-
dó ugatás, bűz) az állat gondot okoz, az ne tart-
son állatot! 

Természetesen nem azt mondom, hogy hétvé-
gén ne nyírjon füvet, ne végezze el az otthoni
barkácsolási munkáit (hiszen a dolgozók többsé-
ge hétköznap erre nem ér rá), de aki egész héten
otthon tartózkodik, nem feltétlenül szükséges,
hogy hétvégén, és csak hétvégén működtesse
hangos gépeit. Az avar égetését (amennyiben er-
re tényleg nem talál más megoldást) az önkor-
mányzat által kijelölt időpontban végezze. (Az
égetés az idei évben még szeptember 1. és no -
vember 15. között végezhető, szerdán és pénte-
ken, 12 órától napnyugtáig.) Az utca járdájára
kinőtt ágakon a metszést végezze el, a lehullott
gyümölcsöket szedje fel.

Ha olyan programot tervezünk, ami zavarhat-
ja a szomszédokat, azt érdemes nekik jelenteni.
A legkulturáltabb és legintelligensebb megoldás
az, ha előre jelezzük a várható kellemetlensége-
ket. Az azonban, hogy bejelentettük, bulit tar-
tunk, nem hatalmaz fel bennünket arra, hogy azt
tegyük, amit csak akarunk. Ha ugyanis a szom-
szédjainkat zavarjuk, a bejelentésünk ellenére is
rendőrt hívhatnak, és véget vethetnek a zajos
mulatságnak, legyen szó nappalról vagy éjsza-
káról. A bejelentéssel csupán egy kis türelmet és
megértést kérhetünk, de a megengedett decibel-
határt ilyenkor sem léphetjük át. 

A Ptk. értelmében, amikor egy földterületet,
házat, lakást vásárolunk, bérelünk vagy abban
bármilyen jogcímen, de akár jogcím nélkül tar-
tózkodunk vagy lakunk, a jogszabályokat be kell
tartanunk, és ugyanezt megkövetelhetjük a
szomszédjainktól is. A kötelezettséget, vagy ti-
lalmat előíró jogszabály nem ismeretére, mint
felelősséget kizáró vagy azt enyhítő körülmény-
re nem hivatkozhatunk. 

Egyszerűbben megfogalmazva a jogszabá -
lyok (törvények, rendeletek) nem ismerete,
nem mentesít senkit a felelősség alól! Az
együttélési normákat megsértő személyt/sze -
mélyeket, amennyiben kérésünk ellenére sem
szünteti meg a szabálysértésre okot adó tevé-
kenységét, fel kell jelenteni! 

Szigetcsép Községi Ön-
kormányzat Képviselő-tes-
tülete megalkotta a közös-
ségi együttélés alapvető
szabályairól és azok elmu-
lasztásának jogkövetkez-
ményeiről szóló helyi ren-
deletét, mely 2020. október
15. naptól hatályos. Ez a

ren delet biztosítja a közösségi együttélés szabá-
lyaival ellentétes, de szabálysértésnek vagy bűn -
cselekménynek nem minősülő tevékenység, mu -
lasztás vagy jogellenes állapot szankcionálását. 

Az elmúlt hónapok tapasztalatai és a közterü-
leti rendre vonatkozó lakossági bejelentések je-
lentős része a közterületen történő alkoholfo-
gyasztással összefüggésben fogalmazódik meg.

Az ilyen jellegű eseményekkel érintett területek
különösen a település „kis boltok” körüli részei,
valamint a kiskereskedelmek vásárlóterei, azok
udvarai. Ezeken a területeken összegyűlnek az
emberek, és az üzletben vásárolt alkohol tartal-
mú italaikat a közterületen hangoskodva fo-
gyasztják el. 2013. szeptember 1-jétől szabály-
sértésnek minősül a szeszes ital közterületen tör-
ténő fogyasztásának önkormányzati rendeletben
meghatározott szabályainak megsértése. Ezért is
döntött úgy a Képviselő-testület, hogy megal-
kotja helyi rendeletét a közterületen történő
szeszes ital fogyasztás szabályairól. Ez a ren-
delet is 2020. október 15. napján lép hatályba. A
szabálysértési eljárás lefolytatása – általános
szabálysértési hatóságként – az eljárás alá vont
személy lakóhelye szerinti Rendőrség hatáskö-
rébe tartozik. Az említett rendeletek megtekint-
hetők a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatalban,
valamint a település honlapján.

Kedves Lakótársak! Kedves Szomszédok!
Kedves Üdülők!

Törődjünk kicsit többet a környezetünk
nyugalmával, törekedjünk a közösségi
együtt élési normák, valamint a helyi rende-
letekben előírt szabályok betartására!

Katona Éva jegyző                                                 

Néhány gondolat a közösségi együttélés alapvető normáiról



Nagy öröm számomra, hogy lassan de
biztosan elkezdett kis településünk szépülni,
megújulni. Minden lapszámban beszámo-
lunk az éppen aktuális fejlődésről.

Most a „Szerb iskola” keltette fel az ér-
deklődésemet, és kerestem meg Assabiny Il-
lést, a Szigetcsépi Szerb Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnökhelyettesét, hogy mesélje
el az aktuális projekteket, amin a Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat dolgozik.

„Két párhuzamosan futó projektünk van.
Szerb kereszt újjáépítésére, a Miniszterel-
nökség által kiírt pályázaton, a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül 500.000
forintot nyert a Szigetcsépi Szerb Nemzeti-

ségi Önkormányzat erre a célra. A kivitele-
zési munkálatok előkészítése már folyamat-
ban van, előreláthatólag november közepéig
a kereszt felállításra, november végéig pe-
dig felszentelésre kerül.

A másik folyamatban lévő munka a régi
„szerb iskola” épületének renoválása. Az
épület 1949-ig szerb egyházi tulajdonban
volt, abban az időben szerb egyházi iskola-
ként töltötte be szerepét. Az 1949-es államo-
sítás után állami kézbe került és 1990-ben
kapta vissza az egyházközösség a szerb kö-
zösség számára fontos épületet.

A felújításra csak úgy tudtunk sort keríte-
ni, hogy 2020-ban a Szerb Nemzetiségi Ön-
kormányzat bérleti szerződést kötött a Szerb
Ortodox Egyházközösséggel az épület ren-

deltetésszerű hasznosítására. A közösség
kul turális és közösségi élete eddig is ennek
az épületnek a falai között zajlott, a jövőben
is erre törekszünk.

Az épület felújítását részben a szigetcsépi
önkormányzat 400 000 Ft-os támogatásából
(amit 2020. év elején nyújtott, gázóra visz -
szahelyezésére, ereszaljra és a külső hom-
lokzat festésére), másrészt pályázati forrás-
ból valósítunk meg. „A hazai nemzetiségi
közösségek céljait szolgáló projektek támo-
gatására” kiírt pályázaton 2 000 000 Ft-ra
pályáztunk. Ezen a pályázaton 1 millió 500
ezer forint vissza nem térítendő támogatást
nyertünk az épület felújítására, állagmeg-

óvására. Ebből a pályázati forrásból az épü-
let ablakainak cseréje, homlokzat vakolásá-
ra és festésére valamint az ereszcsatorna
cseréjére lesz lehetőségünk. 

A felújítás után egy régi autentikus, a tele-
pülés építészeti hagyományait megőrző
épületet mentünk meg az utókor számára.
Szeretném megjegyezni, hogy a település
nemzetiségi önkormányzatai külön költség-
vetésből dolgoznak és gazdálkodnak. A Szi-
getcsépi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
a 2020-as évben mintegy 2 millió forint
költségvetésből gazdálkodik. Sajnálatosan a
vírus megjelenésével, kulturális eseménye-
ink egy része elmaradt, így az ezen esemé-
nyekre szánt összeget is az épület felújításá-
ra tudtuk fordítani. Reményeim szerint a

munkálatokat 2021 tavaszáig be tudjuk fe-
jezni. A következő évre kitűzött célunk a
belső tér felújítása, szebbé, kényelmesebbé
tétele.” Köszönöm Illésnek a részletes be-
számolót.

Fontos feladat a nemzetiségi önkormány-
zatok munkája a településen, hiszen generá-
cióról generációra ápolják és továbbviszik
hagyományaikat, megismertetik azokat a fa-
lu lakóival. Szerencsére szoros együttműkö-
désben dolgoznak az óvoda és az iskola pe-
dagógusaival, így még hatékonyabbak tud-
nak lenni.

A település nevében is köszönjük munká-
jukat!                            Zeleiné Virág Melinda
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SZIGETCSÉP SZÉPÜL...

A n y a k ö n y v i  A n y a k ö n y v i  hh í r e kí r e k
Születések

Tausz Krisztián 2020.06.26.
Antal Luca 2020.07.04.
Bákonyi Dominik 2020.07.15.
Kikillai Máté 2020.07.29.
Nagy Richárd Rikó 2020.08.01.
Kovács Máté 2020.0813.
Fekete-Lucsik Lilien Maja

2020.09.09.
Angyal Tamás 2020.09.15.
Haász Hunor Sándor 2020.09.16.
Károlyi Linett Antónia2020.09.21.
Varga Alexandra Dorina 2020.09.27.

Házasságkötések

Fujdel Tamás és Major Andrea
2020.  augusztus 21.

Szabó László és Kovács Katalin
2020.  augusztus 25.

Bruszt Bence és Csöndör Sára
2020. szeptember 18.

Bányász Róbert és Bilisics Boglárka
2020. szeptember 19.

Nagy Sándor és Vaczurka Tünde
2020. szeptember 25.

Monostori Máté Gergely és 
Hajdu Katalin

2020. szeptember 26.

Halálesetek:
• Szabóné Szőgyi Tünde (51)
• Fritz Sebestyén (85)
• Nagy Andrásné szül.: Bóta Margit (81)
• Frankné Palotai Anna (75)
• Assabiny Zsifkó (86)

M  E  G H  Í  V  Ó !
A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2020. október 27-én 17.00 órától 

KÖZMEGHALLGATÁST TART!
Helye: 2317 Szigetcsép, Fő u.107. (Szerb Iskola épülete)



Augusztus 15-16-án a szigetcsépi strand adott otthont a szoká-
sos éves meghívásos petanque versenynek, ami a Csüngőhasú
Csépiek Csapata szervezésében Tojás (Kovács Gábor) irányításá-
val jött létre. A résztvevők száma is szépen alakult, szombaton 14
csapat 48 játékossal vett részt a „tripletten”, vasárnap pedig 19
csapat 38 játékossal a „dupletten”.

A csépi Triplett csapatunk II. helyen végzett Sinkó Mihály,
Poroszlai László és Széplaki László részvételével.

A Duplett csépi csapat pedig a IV. helyen szerepelt Koós Péter
és Pardi Zoltán szereplésével.

Gratulálunk!

A verseny nem jött volna létre kedves támogatók nélkül! Kö-
szönet a Szigetcsépi Önkormányzatnak, Kirchner Tamásnak,
Zelei Zsoltnak, Köpcös Invest Kft.-nek, E-sziget Kft.-nek Üveg-
Fémszer Kft.-nek, a Hajvarázs szalonnak és Beke Gabriellának.

Külön köszönet Koós Péternek hogy a második napon vezé-

nyelte a versenyt és Marek Krisztiánnak, aki nem hagyta éhesen a
csapatokat.

Augusztus 22-23-án egy nemzet-
közi meghívásásos petanque verse-
nyen is részt vett a Csüngőhasú Csé-
piek Csapata a szlovákiai Losonc
városában, számos ország (Cseh -
ország, Len gyel ország, Ukrajna,
Franciaország és Németország)
mellett. Az eredmény is eléggé di-
cséretes, Triplett kategóriában a II.
helyet zsebelték be Pataki Zoltán,
Poroszlai László és Nagy Géza sze-
replésével. Gratulálunk!

Tojás azt is elmesélte Nekem, hogy ezek a versenyek, nem egy
verseny számukra, sokkal több ennél. Nagyon jó hangulatú baráti
társasággá alakult az évek során, és mindig nagy öröm számukra
az együtt töltött közös idő, a játék. Igen, inkább játék, önfeledt
örömmel, mint verseny. Zeleiné Virág Melinda
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Meglehetősen jól indult számunkra az idei szezon. Három for-
duló elteltével két győzelemmel és egy vereséggel jelenleg a 3.
helyen állunk a tabellán. Az első körben Szigetbecsét 3-1-re, a
másodikban Szigetszentmártont 2-1-re sikerült legyőzni. Az 1.
fordulóban abszolút mi uraltuk a mérkőzést, a 2.-ról ez nem
mondható el, de két jó kontrával sikerült megnyerni a mérkőzést.
A harmadik találkozón már túl nagy falatnak bizonyult a feljutási
céllal pályára lépő Sóskút. Rendezett, gyors és pontos futballt ját-
szó vendéglátónk ellen azonban sikerült megszerezni a vezetést,
de nem tudtuk sokáig tartani magunkat és 5-2-es vereség lett a vé-
ge. Ebben a félévben sajnos csak két hazai mérkőzést tudunk majd
rendezni. 

Az önkormányzatnak és a helyi vállalkozók támogatásának,
felajánlásainak köszönhetően bővülni és szépülni fog a szigetcsé-
pi „sportcentrum”, amit ezúton is hálásan köszönünk. Szeretném
jelezni minden kedves meccsrejáró, illetve futballszerető nézőnk-
nek, hogy a pályára való bejutás a közeljövőben megváltozik. Mi -
vel az eddigi bejárat le lesz zárva, ezért a hátsó, Petőfi Sándor utca
felőli oldalról lehet majd bejutni. 

A két legközelebbi hazai mérkőzésünk november 8-án Sziget-

becse és november 15-én Szigetszentmárton, amennyiben tovább-
ra is lehetővé teszik ezt a akkor hatályos kormányrendeletek. Az
aktuális híreinket megtaláljátok a Szigetcsép SC néven futó
facebook oldalunkon. 

Addig is jó egészséget kívánunk mindenkinek, vigyázzatok
egymásra és hajrá Szigetcsép!

Hertelendy Roland 

Petanque. . .

FOCI HÍREK                              FOCI HÍREK
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A megyei II. osztályú Ráckeve VAFC focicsapata 2020. 09.
19-én a Ferencváros NBI-es csapatával került összesorsolásra a
Magyar Kupa bajnokságban.

Miért is említésre méltó esemény ez Szigetcsép  életében?
A Ráckeve kapujában „hazánk fia” Zelei Tamás, sokak által

csak „Kisfaros”-nak becézett szigetcsépi lakosunk védett. Tomi
sokáig a Szigetcsép Sc-t erősítette, de pár éve átigazolt Rác -
kevére. A meccs alatt megtett mindent csapatáért, nagyon jó for-
mában volt. 

Sajnos a végeredmény tükrözi a négy osztálybeli különbséget
a két csapat között, 6:1-re nyert a Fradi.

A meccs után Tomi elmondta, hogy felejthetetlen élmény ma-
rad ez számára, és boldog volt mikor látta, hogy milyen sok lel-
kes szigetcsépi focikedvelő szur kolt neki és csapatának. 

Gratulálunk Kisfaros, ügyes voltál, büszkék vagyunk rád!

Zeleiné Virág Melinda

A magyar zenét népszerűsítő
koncertsorozat egyik állomásá-
nak adott otthont 2020. október
2-án 15 órai kezdettel a Szigetcsé-
pi Kultúrház.  
Nagyon színvonalas koncertet
hallhattunk népszerű klasszikus
zeneszerzők műveiből a Budapest
Kamarazenekar és Wolf Kati
énekesnő előadásában. Bízunk
benne, hogy ezt a koncertet még
sok hasonló fogja követni. 

K É PE S  H Í R E K

Aranylakodalom

A Szemler házaspár szeptember
12-én ü n  nepelte 50. házassági év-
fordulóját, melyet Hercegszántón
kötö t tek 1970-ben. 

Szemler István és ne je Siskovity
Zla ti ca e jeles alkalomból, 50 éve
tartó ös sze tar tozásukról és sze rete -
tük ről újra me  g em lé kez tek már
családjuk körében.

Szívből gra tulálunk, további bol-
dog éveket és jó egészséget kívá-
nunk!

NB I-es csapat a Csepel-szigeten



A Magyar Falu Programban elnyert támogatás
adott lehetőséget Szigetcsép Önkormányzata
óvodájának kifestésére és belső felújítására. A pá-
lyázat biztosítja, hogy a legkisebb településen élő
gyermek is jó színvonalú és fel sze reltségű óvodába
járhasson. 

Az ünnepségre 2020. szeptember 24-én délelőtt 10 órakor
került sor. A rendezvény díszvendége Bóna Zoltán országgyű-
lési képviselő volt. A rendezvényt megnyitotta Tóthné Kriszt
Judit polgármester asszony, a meghívottak között voltak a te-
lepülés önkormányzati képviselői, a nemzetiségi önkormány-

zatok képviselői, va -
lamint a nyugdíjas-
klub vezetősége és a
helyi általános iskola
igazgatója. 

Az ünnepségen a
Záhonyi Hu góné Óvo-
da gyermekei és ne -
velőtestülete adtak
színvonalas műsort.
A programban szere-
pelt német nemzeti-
ségi tánc Kit zin ger
Klá ra veze tésével, v a-
lam i n t szerb nemze-
tiségi tánc Már finé Wer ling An gé la vezetésével.

A nagycsoportos gyermekek ver s sel kö szöntötték az egy -
begyűlt vendégeket, Dob rotkáné Rick An na mária óvo -
dapedagógus egy komolyzenei menüettet hegedült. 

Gerencsér Zita intézményvezető a Záhonyi Hugóné Óvo-
dát mutatta be egy prezentáción keresztül. Az műsort a nagy-
csoportosok közös éneklése zárta, amelyet Csányi Anna ta-
nárnő gitáron kísért. 

Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat és büszkék va-
gyunk a szép, felújított óvodánkra.

Gerencsér Zita intézményvezető
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Minden szeptemberben egy várakozó
bizakodással teli érzés tölti el az újdon-
sült óvodás szülőket. Sok-sok kérdés me-
rül fel bennük, vajon milyen lesz az óvo-
dai élet, a gyerekek szeretni fogják-e az
óvodát és az ott dolgozó felnőtteket. 

Idén ősszel 25 kisgyermeket fogad-

tunk óvodai közösségünkbe. A gyerekek
szívesen látogatják az intézményt, mert
tele van izgalmasabbnál izgalmasabb já-
tékokkal, gyönyörű, szép játszóudvarral. 

A befogadás időszakában kevés sírás
volt, a gyermekek zökkenőmentesen be-
illeszkedtek az óvodai életbe. 

Cikkünket Kassák Lajos idézetével
zárjuk: 

„Ilyet te még nem láttál, 
csodább minden csodánál. 
Ha kíváncsi vagy nagyon, 
benézhetsz az ablakon.”
Gerencsér Zita intézményvezető

Szigetcsépi óvoda nagy szeretettel fogadta újdonsült
kiscsoportos óvodásait

A Záhonyi Hugóné Óvoda felújításának átadó ünnepsége
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2020. szeptember elsején a Szigetcsépi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak is szólt az iskolacsengő.

Intézményünkben az idei tanévben 165 tanuló fejlesztheti
készségeit, képességeit a legmagasabb szintre. Ehhez segítséget
a tanári kar adja, melynek sora két új nevelővel is bővült:
Kovácsné Gönde Éva fizika-biológia szakos tanárnő, valamint
Fekete Csaba testnevelő-edző személyében. Búcsút intett isko-
lánknak 18 év után De meter Béla testnevelő tanár, illetve nyug -
állományba vonult Asókné Telek Ka talin magyartanár, táncok-
tatónk. Köszönjük a hosszú évek alatt nyújtott szakmai munkáju-
kat. Kati néni novembertől visszatér iskolánkba, hiszen a tánc
szeretetét tovább szeretné plántálni tanulóinkba. 

Iskolánkban az idei tanévet 23 elsős tanuló kezdte meg, akik
hatalmas Schul tütte ajándékot kaptak a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat jóvoltából. Köszönet érte.

A 2020-21-es tanév tanári kara: 1. o. osz tályfőnök: Mester
Ilona, 2. o.: Fövé nyiné Vásárhelyi Zorica, 3. o. Csányi An na, 4.
o.: Kovácsné Gönde Éva. A felsős osztályfőnökök: 5. o.: dr.
Szova Ágnes, 6. o.: Badó Eleonóra, 7.: o. Lernerné Dobosi Er zsé -
bet, 8. o.: Süki Judit. Gyógypedagógusunk: Manger Bri git ta.
Nap közis nevelőink: Bálint Gyöngyi, Baracskai Erika. Német -
tanárunk: Antoni Anett. Alsós ta ní tónk: Hufnágl Lászlóné. Rajzta-
nárunk: Bruszt  né Firnigl Judit. Ének-zene tanár: Molnárné Csá -
nyi Anna. Angoltanárunk: Takácsné Ptacsek Erzsébet ( óraadó).

A Művészeti iskola tanárai: Bartha Lívia igazgatóhelyettes, a
művészeti iskola vezetője, zongoratanár. Brusztné Fir nigl Judit a
képzőművészeti tanszak vezetője, rajz és grafikatanár, Germán
Fatime grafikatanár. A zeneművészeti tanszak ve   zetője: Csányi
Anna, szolfézstanár, tanárok: Dovgomelja Miroszlav – furulyata-
nár, Miklós Szilveszter – ütősanár, Sütő Márton – gitártanár,
Németh Csaba – dobtanár, Dósa Attila – harmonikatanár. Iskola-
titkárunk és pedagógiai asszisztensünk: Fritzné Király Tímea.
Így áll össze a mi lelkes csapatunk!

Nem lesz könnyű az idei tanév, de felkészültünk és mindent
megteszünk annak érdekében, hogy a Covid-19 vírus miatt ne
zárják be intézményünket. Naponta többször fertőtlenítünk,
maszkot viselünk, távolságot tartva az osztályokat az iskola épü-
leteiben szétszórva helyeztük el. A menzás étkezést is a legszigo-

rúbb egészségügyi óvintézkedések betartásával bonyolítjuk.
Köszönet ezért polgármester asszonynak és a konyhai dolgo-
zóknak!

Az óvintézkedéseket betartva (kézfertőtlenítés bejáratnál,
lázmérés) fogadjuk a gyermekeket, és előzetes bejelentkezés
alapján iskolánkba a szülőket. Bizonyára minden diáknak van
már kész terve az új tanévre. Milyen tartárgyból szeretne javíta-
ni, milyen délutáni foglalkozásra járni. Kezdjétek el megvalósí-
tani Gyerekek! Segítsünk nekik mi felnőttek, hiszen egyetlen is-
kola sincs meg a szülők támogatása nélkül!  

Kedves Szülők! Köszönöm, hogy ránk bízták legnagyobb
kincsüket: gyermeküket. Ebben a tanévben is tervezzük, hogy
lesz papírgyűjtés, egészséghét, csa lá dinap, osztálykirándulás,
Mikulás-parti, adventi műsor, és karácsonyi fellépések, koncer-
tek, hogy csak párat említsek. 

Köszönetemet szeretném kifejezni a Szigetszentmiklósi Tan-
kerületi Központ ve zetőinek, hogy biztosítják a munkánkhoz
szükséges feltételeket. A nyári munkálatok során az előirányzott
tantermi, illetve tisztasági festés megtörtént. A tantermek a kollé-
gák munkájának köszönhetően tisztán és megújulva várják a ta-
nulókat. Köszönöm a felújítási munkálatokat karbantartó kollé-
gánknak, valamint a technikai személyzetnek a nyári munkála-
tokhoz nyújtott segítséget. 

S itt köszönöm meg az SZMK munkáját, élén Kirchner Valé -
ria SZMK elnökkel. A támogatást, melynek jóvoltából új dal-
lamcsengője lett iskolánknak, továbbá a kerítésfestés alapanya-
gának biztosítását a Budapest Banknak.

Köszönet illeti Szigetcsép képviselő-testületét, illetve polgár-
mester asszony támogatását. Köszönet Nikolics Milován alpol-

gármester úrnak, aki megszépítette és
akadálymentesítette udvari bejára-
tunkat, továbbá Bruszt és Társa Kft.-
nek, Bruszt Gábornak, aki az iskola-
udvar rendbetéte lé ben segített, s Ze -
lei  né Virág Melindának a játékok fel-
ajánlásáért.

Nem tudok eléggé hálás lenni sa-
ját Dolgozóinknak, Támogatóink-
nak, és a Szülőknek a sok segítségért. 

Kívánok erre a tanévre minden
tanulónak céltudatosságot, lelkese-
dést, kitartó szorgalmat, sikert!

Kívánok szülőnek – diáknak –
pedagógusnak – s minden kollégának
nagyon sok erőt, türelmet, kitartást az
új tanévhez és jó egészséget mind e-
hez!

Süki Judit
intézményvezető

BECSENGETTEK

A megújult bejárat

Az első osztályosok
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Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2020. július 8-tól a

Ráckevei Járási Hivatal

minden hónap második 
szerdáján 8:30-tól 9:30-ig tart.

Figyelem!
Ügyintézésre a Ráckevei Járási Hivatal Hatósági Osztályán

(Ráckeve, Szent István tér 4.) is lehetőség van.

Telefonszám: (24) 889-800. 

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 16:00

Kedd: 8:00 – 12:00

Szerda: 8:00 – 18:00

Csütörtök: 8:00 – 12:00

Péntek: 8:00 – 12:00

SZIGETCSÉPI ÜGYSEGÉDJÉNEK 

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:

Örömmel tudatjuk, hogy a Gál Szőlőbirtok és Pincé-
szet 2020. október 2-án átvehette az Országházban

az „Országház Bora 2020” díjat Kékfrankos rosé bo-
runkért, mely rosé kategóriában első helyezést ért el.
(Pinot noir rosénk lett a második helyezett.) A Dr. Kállai
Miklós prof. emeritus által vezetett zsűri kilenc kategóri-
ában bírálta a 18 borvidékről 103 pincészet által küldött
231 tételt. Köszönet Országház, köszönet Szigetcsép!
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A szeptemberi becsengetéssel
sok diák ült kerékpárra, állt rol-
lerre, hogy gyorsabban eljusson
az iskolába. A meleg őszi idő pe-
dig kedvez a járgányok azon sze-
relmeseinek is, akik hétvégi ki-
rándulásokhoz használják.

A kerékpár közlekedési esz-
köz. Ez azt jelenti, hogy a jármű-

vekre vonatkozó közlekedési szabályok vonatkoznak rá. A roller nem
számít közlekedési eszköznek, ettől függetlenül használatuk szintén
óvatosságot és nagy körültekintést igényel, hogy ne történjen baleset.
A közlekedés biztonsága mellett hasonlóan fontos a kerékpár, a roller
ellopásának megelőzése is, figyelemfelhívásunk most erre tér ki.

Fogadjátok meg tanácsainkat!
• Kerékpárod, rollered soha ne hagyd őrizetlenül! A tolvajnak két

perc is elegendő!
• Ha kerékpárod az utcán állítod le, mindig tegyél rá lakatot, bizton-

sági láncot! A kerékpárzár minősége álljon arányban a kerékpár
árával. A lábbal hajtható rollerek nagy előnye, hogy könnyen ösz-
szecsukhatók, így bárhova magaddal viheted.

• Lehetőség szerint a kerékpár vázrészét zárd oda valamilyen nehe-
zen mozdítható tárgyhoz! 

• Írd fel a kerékpárod vázszámát, egyedi azonosító jeleit, mert ha eset-
leg ellopják, ezzel segítheted a nyomozást és a mielőbbi megtalálást!

• A lábbal hajtható rollerre valamilyen titkos jelet rakj, így ha elviszik
és később valahol viszontlátod, könnyebben felismerheted.

• Nagyobb értéket képviselnek az elektromos rollerek, amelyeket első-
sorban a gyorsabb városi közlekedés reményében vásárolnak. Nincs
szükség motorkerékpár vezetői engedélyhez, 14 éves kor felett, bu-
kósisak használatával használha-
tó. Összecsukható, azonban a sú-
lya miatt nem lehet „csak úgy”
felkapni és bevinni bárhová, ezért
érkezés után gondoskodj a biz-
tonságos parkolásról, tárolásról!

• Mindig megbízható üzletből, em-
bertől vásárolj kerékpárt, rollert!
A valós értéknél jóval kedvezőbb
áron kínált portéka legyen gyanús! Főként, ha papírokkal sem rendel-
kezik, előfordulhat, hogy bűncselekményből származó kerékpárt
vagy rollert kínálnak neked eladásra.
A rendőrség 2015-ben indította el a BikeSafe elnevezésű kerékpár

regisztrációs országos programját, amelynek során lehetőség van egyé-
nileg vagy a rendőrség közreműködésével regisztrálni a kerékpárokat a
www.bikesafe.hu oldalon. Amennyiben ezt szeretnéd igénybe venni,
kérdezd meg a lakhelyedhez legközelebb található rendőrkapitánysá-
got, hogy mikor lenne erre lehetőséged.

Biztonságos időtöltést kíván 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya

Szeptember 1-jén becsengettek és megkezdődött a 2020/2021-es
tanév. A diákok egyre értékesebb tárgyakat visznek magukkal az is-
kolába, azonban fontos, hogy vigyázzanak is rá. Nemcsak a mobilte-
lefon, laptop és a készpénz lehet nagyobb érték, hanem a drága cipő,
táska, ruhadarabok, ékszerek, órák is, amelyek szintén nagy vesztesé-
get jelenthetnek tulajdonosának lopás esetén. 

Hogy a vidám napokat ne árnyékolja be lopás, kérjük fogadjá-
tok meg vagyonvédelmi tanácsainkat!

4 Csak annyi készpénzt tarts magadnál, amennyi feltétlenül fon-
tos! Lehetőleg a táskád belső zsebébe tedd, ahonnan nehezebb
ellopni! 

4 Bankkártyádat is tanácsos a táska mélyére tenni! Soha ne írd
mellé a PIN kódodat!

4 Nyitott fogason, szekrényben semmilyen értéktárgyat ne hagyj!

4 Az üresen hagyott osztályterem ajtaját minden esetben zárjátok
be, ha értékeitek ott maradnak! Erre figyelmeztessétek tanárai-
tokat is, legyen a vagyonvédelem közös feladat az iskolában!

4 Ha a suliban van zárható öltözőszekrény, azt vedd igénybe!

4 A tornateremhez tartozó öltöző ajtaját is zárjátok vagy záras -
sátok be! Testnevelés óra alatt se maradjanak felügyelet nélkül
az értékeitek! 

4 Javasolt a mobiltelefonod bekapcsolását kódhoz vagy felismerő
programhoz kötni! Így esetleges ellopásakor sem tudják hasz-
nálni.

4 Tömegközlekedési eszközökön fokozottan figyelj értékeidre!

4 Ha kerékpárral érkezel suliba, mindig zárd le, lehetőleg jó mi-
nőségű lakattal! Amennyiben rollerrel mész, azt összehajtva
vidd a terembe és ne hagyd soha őrizetlenül!

Ha minden
körültekintés és

óvatosság ellenére lopás
történik az iskolában,

értesítsétek a
rendőrséget a 112-es
segélyhívó számon!

TEKER(g)ŐK és ROLLERESEK FIGYELMÉBE!

Vagyonbiztonság a suliban is
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Tisztelt szigetcsépi lakosok, páciensek !

Önök is részesei a mindennapok változásainak, a rendelőben sincs
ez másként.
Bizonyára szembesültek azzal, hogy betegvizsgálatra csak orvos-
sal való telefonos egyeztetést követően, előjegyzés alapján ke-
rülhet sor.
Rossz idő esetén is max. 2 beteg ülhet a váróteremben és 1 a pati-
kához állhat sorba, a többiek az épület előtt kénytelenek várakozni.

Receptet lehet kérni
• email-ben (receptcsep@gmail.com),
• a rendelőajtón elhelyezett postaládába dobott listával és
• telefonon (06 24 418 537 –  ez utóbbit kérem inkább hagyják
meg a panaszokkal jelentkezőknek).

Beüzemelés alatt van egy beteghívó rendszer (Erodium), amely re-
ményeink szerint segít elkerülni a torlódásokat, és sok aktuális in-
formációval is szolgál. Ennek használatáról később írok tájékozta-
tót, addig is mindenki türelmét kérem !

2020. november 01-től a rendelési idő változik!
Igazodunk a patika nyitvatartásához (egyben a heti 3 ingyen túl-
órámból 2 megszűnik).

Hétfő 08:00-12:00 ó Kedd 12:30-16:00 ó
Szerda 12:30-16:00 ó Csütörtök 08:00-12:00 ó
Péntek 08:00-12:00 ó

Rendelkezésre állási idő:
hétfőtől csütörtökig 07:00-16:00-ig, pénteken 07:00-12:00-ig.
Azok, akik munkájuk miatt ezen rendeléseket nem érik el, kérem
hívjanak, megoldjuk !

Végezetül arra kérek mindenkit, hogy
csak az igazán szükséges helyekre men-
jenek el, tartsanak távolságot, mos sa nak
gyakran kezet és hordjanak maszkot!
Szigetcsép, 2020. 10. 05.        

dr. Varga Ágnes Julianna

Rendelői hírek
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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

SZIGETCSÉPI 
FIÓK-GYÓGYSZERTÁR

Az orvosi rendelés idejében
folyamatosan nyitva tart!

Elérhetőség: 06-24/418-950

VÉDŐNŐI
SZAKSZOLGÁLAT

Szigetcsép, Szabadság u. 52.

Hétfő – Szerda – Péntek: 8.00–14.00

Tanácsadás:
Szerda 
8.00–10.00            csecsemő tanácsadás
12.00–14.00         várandós tanácsadás

Elérhetőség:
Kondréné Kiss Edit: 06-30/430-3211
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Nagy öröm számomra, hogy a Település Fásítási Program kereté-
ben Önkormányzatunk sikeresen pályázott, melynek eredménye-
képpen a maximálisan elnyerhető 30 db fát megkaptuk, melyből 19
db kislevelű hárs és 11 db magas kőris. A facsemeték közül 17 db
kislevelű hárs a focipálya mögötti önkormányzati területen ünnepé-
lyes keretek között 2020. október 1-jén került elültetésre. Az ünne-
pélyes faültetésen jelen volt Dr. Viski József, a vidékfejlesztési
programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, Bóna
Zoltán országgyűlési képviselő, Tóth Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt.
Ráckevei Erdészetének vezetője, Tóth Károly, a Ráckevei Földhi-
vatal vezetője, valamint a falu lakói közül sokan. 

Kedves táncos-verses műsorral készültek a Záhonyi Hugóné
Óvoda óvodásai. Köszönet az ovis gyerekeknek, valamint a felké-
szítő óvónőknek Gerencsér Zita óvodavezetőnek, Márfiné Werning
Angélá nak a szerb tánc betanításáért és Kitzinger Klárának a német
tánc betanításáért. A Szigetcsépi Általános Iskola diákjai egy na-
gyon színvonalas és tanulságos műsort adtak elő. Köszönet a Szi-
getcsépi Általános Iskola igazgatójának Süki Juditnak, hogy támo-
gatta a rendezvényt, valamint Lernerné Dobosi Erzsébet tanárnő-

nek, hogy felkészítette a gyermekeket. Természetesen és nem utol-
só sorban köszönet illeti még az iskolás gyerekeket, hogy előadták
a kis műsorukat, valamint köszönet azoknak a szorgalmas iskolás
fiúknak, akik ásót-lapátot ragadtak és fákat ültettek. 

Köszönet illeti továbbá azon lelkes lakótársainkat is, akik fizikai
munkájukkal is segítettek a faültetésben. 

Köszönetemet szeretném kifejezni azon helyi vállalkozóknak,
akik a terület előkészítésében részt vettek, név szerint Bruszt Gá -
bor nak, Fekete Zsoltnak és Kriszt Henriknek. Valamint az Önkor-
mányzat munkatársainak, akik gondoskodni fognak a fák további
gondozásáról. 

A még elültetésre váró 13 db fát az újonnan kialakuló játszótér
területére fogjuk majd elültetni, a terepmunkák befejezése után. 

Úgy gondolom, fontos mindannyiunk számára, hogy a környeze-
tünk szebb, élhetőbb és zöldebb legyen. Fontos, hogy milyen példá-
val járunk gyermekeink előtt. A faültetés egy olyan élmény, amire
kicsik és nagyok egyaránt hosszú éveken át emlékezhetnek. 

Tóthné Kriszt Judit polgármester
Fotó: Fugerth Péter

F A Ü LT E T É S
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Több okból is fontos-
nak tartottam, hogy a szeptember-

ben harmadik alkalommal megrendezett
Sziget szent mártoni Futónapot kiadványunkban

megemlítsük. A helyi szervező Nagy Gábor mellett
Tóthné Kriszt Judit, korábban mártoni jegyzőként, idén

már községünk polgármestereként is oszlopos tagja a rendez-
vény szervezésének. Mivel idén először félmaratoni távot is in-

dítottak, mely kis falunkat is érintette, Judit biztosította a sziget-
csépi szakaszon lévő frissítő állomást. A csépi kötődést ezenkívül
erősíti még a Kirchner család, illetve családi vállalkozásuk a Bau
Star 98 Kft., hiszen második éve ők az esemény fő szponzorai.
Szintén említésre méltó, hogy idén nagyszámú csépi lakos is részt
vett a különböző versenytávokon. Rengeteg ovist és iskolást hoz-
tak el szüleik, ami példaértékű, hiszen nagyon fontos már gyer-
mekkorban tudatosítani a sport szeretetét és fontosságát. 

Gratulálunk minden résztvevőnek, külön hatalmas el-
ismerés a 10 km-es, valamint a félmaratoni távot tel-

jesítőknek, emberfeletti teljesítmény volt a káni-
kulai órákban futni! 

Buzássy-Rókás Bernadette

Futottunk Mártonban
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