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SZI GET CSÉ PI HÍ REK

Szabó Lőrinc: 

Tavasz

„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó. 
„Tavasz” – felelt a Nap. 

„Megjött?” –  kérdezte Vén Rigó. 
„Meg ám!” – felelt a Nap.

„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó. 
„Szeretlek!” – szólt a Nap. 

„Akkor hát szép lesz a világ?” 
„Még szebb és boldogabb!”

Köszöntöm Önöket a Szigetcsépi Hírek
idei első lapszámában. A koronavírus-jár-
vány alaposan felforgatta mindennapjain-
kat. Egy éve élünk korlátozások között. Re-
mélem, hamarosan eljön az az időszak,
amikor már a saját, előre megálmodott el-
képzeléseink szerint tudunk élni, tervezni.
Különös tekintettel a rendezvényekre és a
tartalmas közösségi programokra gondolok
itt. Az elmúlt egy év megtanított arra, hogy
nem elég, ha rendelkezünk egy A és B terv-
vel, mindenképpen szükséges a C és a D
tervnek is a megléte. Hiszen sok esetben,
szinte az egyik napról a másikra újra kellett
tervezni, a prioritásokat át kellett értékelni. 

Sokat hallanak bizonyára Önök is az
önkormányzatokat érintő megvonásokról.
Nyilván ez Szigetcsépet is érinti, ennek fé-
nyében lett elfogadva a 2021. évi költség-
vetés. Bár testületi üléseket nem tarthatunk
november óta, a képviselő-testület tagjaival
folyamatos a konzultáció. Sajnos, a meg-
szokott kényelmi faktort már nem minden
esetben tudjuk biztosítani, de azon dolgo-
zunk, hogy valamilyen más módon, pályá-
zatok útján, elő tudjuk teremteni a kieső
pénzeket. Mindezek ellenére Szigetcsép az
elmúlt időszakban is tudott fejlődni. Folya-

matban van az új játszótér kialakítása, me-
lyet reményeim szerint májusban át tudunk
adni a gyerekeknek. A strandra nyert pályá-
zat kivitelezése is jól halad, a nyári strand-
szezonra elkészül az is. Az orvosi rendelő –
védőnői szolgálat – gyógyszertár építése is
hamarosan elkezdődik, már folyamatban
van a régi óvoda bontása, melynek a helyé-
re az új intézmény fog kerülni. A várható
átadás 2022. július. A faluban elkezdődött
az optikai kábeles internethálózat kiépítése
is, melyet a szolgáltató legkésőbb 2021 jú-
niusában fog üzembe helyezni. Ezzel remé-
nyeink szerint megoldódik az internetprob-
léma az üdülőterületen is. A temetőben idén
megépül az urnafal is.

Vannak beadott pályázataink, melyekre
visszajelzést várunk, ilyenek az útépítésre
és kamerarendszerre, valamint az Általános
Iskolával közösen beadott kültéri sportpá-
lya kialakítására vonatkozó pályázatok. A
Szigetcsépi Sport Club – focisták – is bead-
ták a TAO pályázatot teljes körű pályafel-
újításra illetve műfüves pálya kialakítására.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
Szerb Nemzetiségi Önkormányzatnak is
vannak elbírálásra váró pályázatai, melyek
reméljük, sikeresek lesznek.

A település folyamatosan fejlődik, a
2021. januári adatok alapján 2629 fő az
állandó lakosság száma. Örülök, hogy
egyre több fiatal család választja lakhe-
lyéül Szigetcsépet, és talán még inkább
örülök annak, hogy egyre több született
szigetcsépi fiatal tervezi itt helyben a csa-
ládalapítást és a jövőbeni életét. Bízom
abban, hogy ők is partnerek és részesei
lesznek Szigetcsép mindennapi életének
és közösségének. 

Tóthné Kriszt Judit polgármester

FELHÍVÁS
Kedves Szigetcsépiek! Kedves „Régi” Óvodások!

Egykori óvodások összefogásával sírkő készül községünk néhai,
köztiszteletben álló óvónője, Záhonyi Hugóné Dusi néni nyughe-
lyén, a szigetcsépi római katolikus temetőben. 

Amennyiben szeretné támogatni az ügyet, kérjük jelentkezzen
Holocsi Katalinnál (Rókás Katalin, Tel.: 06 20 448-4011) 
vagy nálam (Tel.: 06 70 3333 053).
Köszönjük! 

Buzássy-Rókás Bernadette

A közelgő húsvéti ünnepek kapcsán
mindenkinek egészségben gazdag,

áldott, békés 
húsvéti ünnepeket kívánok!
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Tisztelt Szigetcsépi Polgárok!

A mögöttünk álló évek és
évtizedek ezen időszakaiban
már-már rutinszerűen kíván-
tunk egymásnak minden jót
az új esztendőre. Szép gesztus
ez még akkor is, ha az esetek
túlnyomó részében megszo-
kásból jön, és igazából végig
sem gondoljuk, hogy ponto-
san mi az a kívánság, amiről
azt gondoljuk, hogy boldoggá
teheti a másik életét. Ha mégis

konkrét kívánságokat kellene megfogalmazni, akkor – emberi mi-
voltunkból adódóan – legtöbbször többet, szebbet vagy jobbat kí-
vánnánk. 2020 azonban megtanított minket arra, hogy ahhoz, hogy
egy év boldog legyen – legtöbb esetben – bőven elegendő, ha az új
esztendő nem vesz el tőlünk semmit, és a dolgaink nem fordulnak
rosszabbra. Sajnos a mögöttünk álló évünket sokunk számára átha-
totta a veszteség, a félelem, a lemondás és a kilátástalanság érzése.
Nem meglepő ez, hiszen egy olyan globális és komplex kihívással
szembesültünk, amihez hasonlót generációk óta nem tapasztaltunk.

A mögöttünk álló esztendőt értékelve a végtelenségig sorolhat-
nánk a negatívumokat egyéni, nemzeti és globális viszonylatban
egyaránt. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg azokról a pozitívu-
mokról sem, amiknek köszönhetően elmondhatjuk, hogy már látha-
tó az alagút vége. Hálával és büszkeséggel nyugtázhatjuk, hogy a
magyar emberek összefogásának és áldozatkészségének köszönhe-
tően sikerült felvennünk a harcot a vírus szerteágazó negatív hatása-
ival szemben. Elmondhatjuk, hogy az egészségügy, az intézmények
és a közigazgatás a legintenzívebb időszakokban is megőrizte mű-
ködőképességét, ahogy a gazdasági termelés túlnyomó része és a la-
kosság ellátottsága is folyamatos volt. Természetesen voltak szekto-
rok és szereplők, amelyeket a járvány minősítetten is térdre kény-
szerített. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy a munkáltatók és mun-
kavállalók együttműködésének, valamint a különböző kormányzati
beavatkozásoknak köszönhetően a legtöbb magyar vállalkozás és
család bizakodással várhatja, hogy a közeljövőben megkezdődik a
helyzet normalizálódása. Éppen ezért köszönet és hála jár mind-
azoknak, akik az egészségügyben, a szociális ellátórendszerben, a
nevelési-oktatási intézményekben, a rendvédelmi szerveknél, sze-
mély- és teherszállításban, a közigazgatásban, a kereskedelemben és
a gazdaság egyéb területein a szokásosnál is nagyobb bátorságról és
szolidaritásról tettek tanúbizonyságot. Kívánom, hogy a vészterhes
időkben tanúsított összetartozás és tisztelet élje túl a vírushelyzetet
és a várva várt „békeidőben” is segítse nemzetünk boldogulását.

Fontos eredmény, hogy az államháztartás rendelkezett annyi tar-
talékkal, vezetőink pedig annyi elkötelezettséggel, hogy a vírus pél-
dátlan gazdasági rombolása ellenére nemcsak nem történt visszalé-
pés a családvédelmi akcióterv tekintetében, hanem sikerült azokat
tovább bővíteni és egyéb segítő intézkedéseket meghozni. E körben
fontos kiemelni a hiteltörlesztési moratórium bevezetését és meg -
hosszabbítását, amely rengeteg magyar családot mentett meg az
anyagi ellehetetlenüléstől. Szintén örömre ad okot – többek között –
a 13. havi nyugdíj fokozatos visszavezetése, az új lakások áfájának
jelentős csökkentése, a gyermeket nevelő családok számára az ille-
tékmentesség, valamint 3 millió forint összegű felújítási támogatás
lehetővé tétele is. 

Szintén komoly siker, hogy – az egyszeri 500 ezer forintos jutta-
tás mellett – példátlan mértékű előrelépés történt az egészségügyben
dolgozók javadalmazása terén is, továbbá jelentős szigorítások lép-
nek életbe a hálapénz visszaszorítása érdekében. E két lépésnek kö-
szönhetően okkal bízhatunk abban, hogy az előttünk álló időszakban
az egyészségügyben egy olyan versenyképes életpályamodell indul,

amely biztosítja a kellő létszámú és – nemzetközi szinten is – kima-
gasló színvonalú szakemberekre épülő ellátását mindannyiunk szá-
mára.

Bár a koronavírus teljes mértékben áttematizálta a helyi, regioná-
lis és globális politikát, a migrációt és radikális liberalizmus térnye-
rését, valamint a „renitens” nemzetállamok megregulázását kívánó
politikai és gazdasági erők – sokszor a valós problémák kezelése he-
lyett és azok ürügyén – tovább munkálkodtak a 2020-as évben is.
Komoly nemzeti siker, hogy Hazánk sikeresen ellenált a Ma gyar -
ország ellen intézett támadásoknak és sikerült érdekeinket úgy meg-
védeni, hogy nem kellett értékeinket feláldozni. Tettük ezt annak el-
lenére, hogy az ellenzéki erők nemcsak ellendrukkerként, titkon kí-
vánták Hazánk bukását, hanem tevékenyen, nyílt sisakkal harcoltak
a Magyarországot zsarolni próbálók oldalán. 

Tisztelt Szigetcsépi Polgárok!
A nehézségek ellenére nem telt el úgy a 2020-as év, hogy térsé-

günket érintően ne történjenek pozitív előrelépések. Ezek közül ki-
emelendő az egyik legáltalánosabb érdeklődéssel bíró M0-ás déli
szakaszát érintő felújítás befejezése, különös tekintettel arra, hogy a
kivitelezés során felléptek olyan nem várt kihívások is, amelyek
akár a felújítás jelentős elhúzódását is eredményezhették volna.
Szintén pozitív változást hozott az, hogy térségünkben egy újonnan
kialakított, harmadik fel- és lehajtó́ág épült meg az M0-s északi
olda lán javítva a közlekedést. Okkal bízhatunk továbbá abban, hogy
a közeljövőben a déli oldalon megépülő csatlakozási pont további
fejlődést eredményez. 

Szintén bizakodásra ad okot, hogy az elővárosi közlekedési fej-
lesztés komplex tervének részeként megkezdődött a gyártelepi HÉV
átjáró rekonstrukciójának tervezése. Ugyanezen program keretében
kerülnek új járművek is forgalomba, amelyek szintén nagyban hoz-
zájárulnak majd a térségi tömegközlekedés színvonalának növeke-
déséhez. 

Szigetcsép a 2020-as év nehézségeinek ellenére is sikeresnek
mondhatja magát, hiszen az Agrárminisztérium az országfásítási
program keretében az ősszel elültetett fákkal hozzájárult az egészsé-
gesebb környezet megteremtéséhez, a Tangazdaság területén kiépült
a csatorna-gerinchálózat, és a Szigetcsépi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat sikeres pályázatát követően új kőkeresztet szentelhetett.
A Magyar Falu Programnak köszönhetően megvalósulhatott az óvo-
da kifestése és belső felújítása, befejeződött a Szigetcsépi Ró́mai
Katolikus Plé́bá́nia újjáépítése, ahol ú́j kö̈zö̈sséǵi szí́nté́r jö̈tt lé́tre ez-
által, megkezdődött a polgármesteri hivatal melletti játszótér építé-
sének előkészítése is, valamint új orvosi rendelő építésére is sikere-
sen pályázott az önkormányzat.

Idén készülhet el a temető új urnafala – szintén a Magyar Falu
Program keretében, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség
strandfejlesztési programjának részeként a strand korszerűsítése is
családbarát épület és pelenkázóval ellátott vizesblokk kialakításá-
val.

Tisztelt Polgárok!
A 2020-as esztendő kendőzetlenül és húsbavágóan világított rá

arra, hogy semmit sem vehetünk magától értetődőnek, legyen az egy
munkahely, egy félelem- és maszkmentes találkozás, egy éttermi
vacsora, egy kirándulás, szerettünk ölelése vagy éppen egy családi
vagy közösségi rendezvény. Mindannyiuknak kívánom, hogy a mö-
göttünk álló veszteségek és nehézségek éppúgy, mint a sikereink ad-
janak erőt az előttünk álló kihívásokhoz, továbbá ahhoz, hogy a jár-
ványhelyzet elmúlásával jobban tudjuk értékelni mindazt a jót, amit
a járvány egy időre elvett tőlünk és amiben korlátozva voltunk. En-
nek reményében kívánok mindannyiuknak reménnyel és hálával teli
boldog új évet.

Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő



2021. március 6-án köszöntöttük Nonn Károlyné
Janka nénit 95. születésnapja alkalmából. Ezen ün-
nep alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök gratu-
lációját adtuk át egy emléklap formájában, valamint
egy csokor virágot és tortát. Nagyon kedves fogad-
tatásban volt részünk. 
Janka néni láthatóan jó egészségi állapotnak és szel-
lemi frissességnek örvend, elújságolta, hogy már
megkapta a covid elleni védőoltást. Hosszasan elbeszélgettünk a régmúltról,
lenyűgöző, hogy Janka néni mennyi mindenre emlékszik napra-dátumra
pontosan. Jó volt hallgatni a régi szigetcsépi történeteket, személyeket és ösz-
szefüggéseket. Közben finom süteményekkel kínált Edit, Janka néni lánya.
Nagyon jó volt látni Janka néni szemében az örömöt és az élet szeretetét.
Janka néni, Isten éltesse még sokáig közöttünk!

Tóthné Kriszt Judit polgármester
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Köszöntés

BOLDOG
SZÜLETÉSNAPOT!

Unsere guten Wünsche haben
ihren Grund.

Bitte bleib' noch lange
glücklich und gesund!

95. születésnapja alkalmából
köszöntötte a Német Nemzetiségi

Önkormányzat elnöke, Märtz János és az
Überraschung Tánccsoport néhány

tagja Nonn Károlynét – Janka nénit – 
a nemzetiség (és Szigetcsép) 

legidősebb lakóját.

Szigetcsépi katolikus templomunk 2020. december 27-i vasárnapi miséjét a Magyar Koronaőrök
Egyesülete látogatta meg, akik elhozták a szent korona másolatát.

A miséről és az azt követő agapéról Schleerné Szegedi Anna beszámolóját olvashatják.
„A Szent család” vasárnapi miséjén nagy öröm érte azokat az embereket, akik a misére érkeztek. A temp-

lomi szentmise keretein belül bemutatót tartott a Koronaőrség. Papp László atya kezdeményezésére elhoz-
ták településünkre a szent korona másolatát. A szentmise után a koronaőrség egyik tagja tájékoztatást tartott
arról, hogy hazánkban mióta létezik koronaőrség, és elmesélte, hogyan került  Magyarországra a korona má-
solata. A történelmi tájékoztató nagyon érdekes és részletes volt. Fotózkodásra is volt lehetősége azoknak,
akik szerették volna megörökíteni
a pillanatot.

A szépen felújított plébániánk
új, tágas közösségi terében volt
egy kis vendéglátás (sütemények,

üdítők, forralt bor, me leg tea) a koronaőrség és a hívek részére,
amit ezúton is köszönünk mindenkinek, aki hozzájárult. A tárlat is
nagyobb volumenű lehetett volna, ha a vírus miatti korlátozások
nincsenek érvényben, de bízva abban, hogy egyszer ennek vége
lesz, Papp Lászó atya közbenjárásával ismét ellátogathatnak hoz-
zánk egy nagyobb, hosszabb bemutatóra.”

Köszönjük az atyának ezt a lehetőséget és Ancsának, hogy el-
mesélte élményét.

Sajnos ez a covidhelyzet mindent felülír, a szépen elkészült plé-
bánia ünnepélyes átadója is akkor lesz csak megtartva, ha majd le-
hetőség lesz rá. A munka nem áll meg, a település vezetősége fo-
lyamatosan azon dolgozik ezekben az időkben is, hogy Szigetcsép
szépüljön, épüljön.                                               Zeleiné Virág Melinda
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A Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet ide-
jén, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §
(4) bekezdése szerint, a Szigetcsép Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Szigetcsép Község polgármesterének 2020. december 3-i ha-
tározata:

– jogi képviselő útján elfogadta és előterjesztette a Kúrián
védiratát a Pest Megyei Kormányhivatal által indítványo-
zott, a Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
letének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2000. (XII. 6.)
számú önkormányzati rendelete ellen, annak más jogsza-
bályba ütközésének vizsgálatára indított eljárásban. A Kúria
Önkormányzati Tanácsának 2021. januári határozata alap-
ján a Helyi Építési Szabályzat módosításra került.

Szigetcsép Község polgármesterének 2020. december 7-i ha-
tározata:

– döntött Szőlőtelep szennyvízelvezetése – két megvalósulási
szakaszra osztott – kiépítésének elkezdéséről, annak I. üte-
me kivitelezésének megrendelésével. A JSP 97 Kft. (Ka -
kucs) ajánlatát fogadta el, és megbízta a szennyvízelvezetés
kivitelezési munkáinak I. ütemével.

Szigetcsép Község polgármesterének 2020. december 8-i
döntései:

– elfogadta a felülvizsgálat során átdolgozott Helyi Esély-
egyenlőségi Programot;

– a település víziközmű vagyonértékelési munkálataival a
G.L.L.A. Energetikai, Vízépítő és Gépészeti Kft.-t bízta
meg a DAKÖV Kft. útján;

– elfogadta a Szigetcsépi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat el -
számolását a 2020. évi céljellegű támogatás felhasználásáról;

– elfogadta a 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet;

– elfogadta Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának – a
2020. évi közös szúnyog-gyérítéssel kapcsolatos – tájékoz-
tatóját;

– elfogadta a 2021. évben Szigetcsép településen tervezett
földi kémiai szúnyoggyérítésre és biológiai lárvagyérítésre
vonatkozó költségkalkulációt, vállalta, hogy a gyérítések
fedezetét a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja; 

– elfogadta a Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 2021. évi munkatervét;

– döntött a lakossági használt sütőolaj begyűjtéshez való csat-
lakozásról és begyűjtési pont telepítésről a Dózsa György
utcai szelektív hulladékgyűjtő mellett. A gyűjtési pont léte-
sítésére és a használt sütőolaj és zsiradék rendszeres elszállí-
tására Szolgáltatói Szerződést kötött a Biotrans Kft.-vel.

– elfogadta a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ által
megküldött, a 2021/2022. tanévre vonatkozó általános isko-

lai felvételi körzethatárt, amely változatlanul Szigetcsép
köz  ség közigazgatási területe;

a Képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester meg-
alkotta

– 15/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendeletét a közszolgá-
lati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

Szigetcsép Község polgármesterének 2021. január 25-i hatá-
rozatai:

– támogatta a DAKÖV Kft. társasági szerződésének módosí-
tását;

– jóváhagyta a 2021. évi szabadságolási ütemtervet;

– elfogadta a Szigetcsép SC Sport Club Egyesület 2019-2020.
évi céljellegű támogatásának elszámolását;

– elfogadta a Tököli Református Misszió Egyházközség (Szi-
getcsépi Református Közösség) 2020. évi céljellegű támo-
gatásának elszámolását;

Szigetcsép Község polgármesterének 2021. január 29-i hatá-
rozatai:

– egyetértett a Ráckeve Város Önkormányzatával kötendő, böl-
csődei ellátás biztosítására vonatkozó Feladatellátási Meg -
állapodás tartalmával, és azt aláírásra alkalmasnak tartotta; 

– jóváhagyta a Szigetcsép Községi Önkormányzat 2019. évi
korrigált maradványának összegét;

– meghatározta a köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás
2021. évi összegét;

Szigetcsép Község polgármesterének 2021. február 1-jei ha-
tározatai:

– úgy döntött, hogy az egyeztetési eljárás során beérkezett vé-
lemények, észrevételek értékelése alapján Szigetcsép Köz-
ség Településfejlesztési Koncepciója „Partnerségi és véle-
mé nyezési egyeztetésre összeállított tervdokumentáció”
munkacímű tervezetén módosítást, javítást nem eszközöl, a
javaslatok – jellegük okán – a településszerkezeti terv és a
helyi építési szabályzat készítésénél kerülnek figyelembe-
vételre;

– elfogadta Szigetcsép Község Településfejlesztési Koncep-
cióját;

Szigetcsép Község polgármesterének 2021. február 15-i ha-
tározatai:

– megállapította a Szigetcsép Községi Önkormányzat adóssá-
got keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei-
nek a költségvetési évet követő három évre várható össze-
gét;

– a Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi költségveté-
séről szóló rendelet-tervezetét alkalmasnak tartotta a követ-
kező Képviselő-testületi ülésen a testület elé terjesztésre és a
második fordulóban történő megvitatásra;

– a szigetújfalui Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda –

TÁJÉKOZTATÓ
Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében

eljáró Szigetcsép Község polgármesterének 2020. december 3. és 
2021. március 2. között hozott döntéseiről
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Bölcsőde nyári óvodai zárva tartással kapcsolatos kérelmének
helyt adva vállalta, hogy a Záhonyi Hugóné Óvoda – felmerü-
lő igény szerint – fogadja a szigetújfalui nemzetiségi óvodába
járó gyermekeket a 2021. július 19. és 2021. augusztus 1. kö-
zötti időszakban;

Szigetcsép Község polgármesterének 2021. február 23-i
döntése:
a Képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester megal-
kotta

–1/2021. (II. 24.) önkormányzati rendeletét az Önkormány-
zat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 26.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról

Szigetcsép Község polgármesterének 2021. március 1-jei,
március 2-i döntései:

– hozzájárult a Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola által benyújtandó, a Decathlon által kiírt
„Sportból a legtöbbet!” 2021. tornaterem és kültéri sportpá-
lya felújítás elnevezésű pályázat megvalósításához. Úgy
döntött, hogy nyertes pályázat esetén a munkálatok költsé-
geihez támogatást nyújt az Önkormányzat;

–  a „Kisfaludy Standfejlesztési Konstrukció IV. ütemében”
elnyert bruttó 30 millió forint támogatási forrásból, önrész
biztosítása nélkül megvalósuló „Szigetcsépi strand fejlesz-
tése” című projekt kivitelezésére és eszközbeszerzésére vo-
natkozó beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította; a
beszerzési eljárás nyerteseként a fejlesztés egyes részei vo-
natkozásában a legkedvezőbb ajánlatot adó cégeket hirdette
ki (IRUB Kft., Bruszt és Társa Kft.); tárgyi beszerzéstől
függetlenül, saját hatáskörében eljárva bízta meg megbízási
szerződés keretében a fejlesztéshez kapcsolódó projektme-
nedzsmenti feladatokat ellátó céget (Sportrendszer Fejlesz-
tő és Tanácsadó Kft.).

a Képviselő-testület hatáskörében eljárópolgármester meg-
alkotta

–2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendeletét az Önkormány-
zat 2021. évi költségvetéséről 

A döntéseket tartalmazó jegyzőkönyvek, valamint a hatályos
helyi rendeletek megtekinthetőek a település honlapján
(www.szigetcsep.hu).

Tóthné Kriszt Judit polgármester

RENDELŐI HÍREK
Amit a Covid helyzetről tudni érdemes

Jelenleg a faluban 50-60 aktív betegről van tudomásom (véle-
ményem szerint ez a jéghegy csúcsa, sokan nem szólnak, sokan
még most sem veszik komolyan…).

Az elmúlt fél évben több mint 400 hivatalos tesztet végeztet-
tünk, az utóbbi egy hónapban végzett tesztek 80%-a pozitív lett.

Pozitív esetben a betegnek és családjának a háziorvos rendeli
el a karantént (ÁNTSZ már rég nem győzi). Tessék nekem meg-
mondani, mit nem lehet azon érteni, hogy a kapukulcsot 10 nap-
ra el kell ásni, se ki, se be senki??? Merthogy időnként a karan-
ténból emberek elmennek dolgozni, vagy uram bocsá’ a boltba,
osztani az észt… Természetesen ha karanténmegszegés jut tu-
domásomra, ezt jelentenem kell az ÁNTSZ-nek, tovább ők in-
tézkednek, akkor majd lesz piros cédula, meg naponta rendőrau-
tós ellenőrzés…

Én alapvetően oltáspárti vagyok. Régóta, meggyőződésből!
Aki csak tudja, oltassa be magát, mert bármelyik oltási szö-

vődmény jobb, mint egy covid19 fertőzésen átesni! Most nem
arra gondolok, hogy bele lehet halni! Kérdezzék meg azokat,
akik 2 hétig lázasan, fejfájással, izomfájdalmakkal, a bepisilésig
fokozódó köhögéssel kínlódtak az ágyukban, esetleg egy kórhá-
zi ágyon, hogy akarnak-e mégegyszer ilyet? Kérdezzék meg
azokat, akik hónapokkal a betegség átvészelése után még min-
dig fáradékonyak, dekoncentráltak, szívritmuszavartól szenved-
nek, libidójuk a béka feneke alatt, fáj a bőrük – esetleg érzéket-
len, hogy akarnak-e még egyszer ilyet?

2021. 02. 07-én történt az első páciens vakcinációja, azóta
már több mint 350-en kapták meg legalább az első oltást.

Pfizer, Sputnyik oltást csak oltóponton adnak, ide véletlensze-
rűen jegyezhetünk elő…

A rendelőben már oltottunk Moderna, Sinopharm, Astra
Zeneca oltásokkal.

Rendszer nincs, és ne is keressen senki ilyet!
Tények:
Hétfőnként kapunk hivatalos listákat oltóanyag szerint cso-

portosítva, életkor alapján besorolva. Kötelezően minden héten
a legidősebbel kell kezdeni, az előző heti listát ilyenkor a kukába
kell dobnunk!

Kérek mindenkit, hogy REGISZTRÁLJON, anélkül
egye lőre senkit nem tudunk védőoltásban részesíteni!

Kérem legyenek türelemmel, mindent megteszünk, oltás nem
marad a hűtőben! Jelenleg a 60 fölöttiek oltása preferált, de
előbb-utóbb mindenki sorra fog kerülni! A kíváncsiakat kérem
e-mailben érdeklődjenek (rendelocsep@gmail.com), ne foglal-
ják le az amúgy is hihetetlenül túlterhelt vonalainkat! Gyógy-
szerkérést a receptcsep@gmail.com-on intézzék!

A mobilszámom kérem csak akkor hívják, ha valóban az ÉN
segítségemre van szükségük! Gyógyszerrendelést, „hol állok a
sorban ?” kérdéseiket az előző e-maileken válaszolják meg!

Köszönöm a türelmüket, az együttműködésüket, kívülről ta-
lán nem látszik, de már hónapok óta a teljesítőképességünk hatá-
rán dolgozunk!

A betegeknek mielőbbi gyógyulást kívánok, az egészségesek-
nek meg azt, hogy ne is kapják el ezt a kórságot!

Szigetcsép, 2021.03.22.
dr. Varga Ágnes Julianna

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a MÁV-HÉV Zrt. vegyszeres gyomirtást végez.
A gyomirtás a HÉV vonalakat, a HÉV üzemi területeit, az állomásokat, megállóhelyeket, valamint ezek közvetlen környezetét érinti.
Az alkalmazott anyag a méhekre nem ártalmas. 
A gyomirtás időpontjai a H6-os HÉV vonalon: 2021. április 07., 2021. április 08., 2021. április 09., 2021. április 12.
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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

Szalay Kristóf 2020. november 23.
Lénárt Liliána 2020. december 11.
Pittner Marcell Zsolt

2021. január 18.
Neuhauser Emma Gréta

2021. január 20.
Nagy Lili 2021. január 25.
Tóth Bende 2021. január 28.
Blaskovics Máté 2021. február 24.
Czirle Janka Bella 2021. február 24.

Halálesetek:
• Korl József (87)
• Varga Péter (48)             
• Ragány Csaba (51)           
• Lázár Gáspár (88)             
• Nagy Katalin szül.: Sánta Katalin  (58)          
• Nagy Sándorné
szül.: Szentivánszki Mária Magdolna (86) 

• Gődér Jánosné szül.: Horváth Terézia    (91) 
• Kutrovics Barbara Adelajda

szül.: Szmatola Barbara Adelajda       (64) 
• Ragány Ferencné

szül.: Leskovics Ilona  (69)           
• Markovics Lászlóné

szül.: Bede Mariánna  (72)              
• Kovács Artúr  (85)            

FONTOSABB ELÉRHETŐSÉGEK:

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

Készis Kft. Zöldhulladék 
gyűjtés-szállítás
+36/30-434-88-14 telefonszámon,

vagy a zoldhulladek@kesziskft.hu

ORVOSI ÜGYELET

Szigethalom, Szabadkai u.71.
(Általános Iskolával szemben)

Ügyelet telefonszáma:

Hétköznap 16.00-19.00-ig 
06-24/385-342

Hétvégén és 19.00-tól:
06-24/405-405

ORVOSI RENDELŐ

Szigetcsép, Szabadság út 52.

Dr. Varga Ágnes Julianna
háziorvos és belgyógyász szakorvos

Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 12.30-16.00
Szerda: 12.30-16.00
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

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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A bölcsődei ellátás választható helyszínei:
– Ráckeve – Gólyafészek Bölcsőde (2300 Ráckeve, Gábor Áron

u. 17.)
– Szigetújfalu – Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda – Böl-

csőde (2319 Szigetújfalu, Szegfű u. 1.)

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 42. § bekezdése szerint

„A bölcsődei ellátás keretében – ha e törvény kivételt nem tesz
– a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biz-
tosítani.  

(2) Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a
munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde.

(3) Bölcsődei ellátás keretében a sajátos nevelési igényű gyermek,
valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek
nevelése és gondozása is végezhető.

(4) A bölcsődei ellátás keretében az (1) bekezdés szerinti ellátáson
túl – szolgáltatásként – speciális tanácsadás, időszakos gyer-
mekfelügyelet, gyermekhotel működtetése vagy más gyermek-
nevelést segítő szolgáltatás is biztosítható. Ezeket a szolgálta-
tásokat a gyermek hatodik életévének betöltéséig lehet igénybe
venni.

(5) A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év au-
gusztus 31-éig tart.”

A Gyvt. 42/A. § rendelkezésként kimondja, hogy 
„(1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától ne-

velhető és gondozható
a)   az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdés-

ben meghatározott időpontig,
b)   a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztés-

re és gondozásra jogosult gyermek esetén a (3) bekezdésben
meghatározott időpontig,

c)  az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik
életévét

ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év au-
gusztus 31-éig,

cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a követ-
kező év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő
nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását ed-
dig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja meg-
oldani.

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értel-
mi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelés-
re, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei
ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik
életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

(3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek an-
nak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a
hatodik életévét betölti.

(4) Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei ellátását,
aki orvosi szakvélemény alapján egészségi állapota miatt böl-
csődében nem gondozható.” 

A Gyvt. 43. § (3) bekezdése szerint 
„A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
a) – ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi ké-

relem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy mun-
kaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-
szonyban áll –
aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyer-

meket,
ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyer-

meket,
ac) \az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és

b) a védelembe vett gyermeket.”

A bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényt (mely még nem kelet-
keztet beíratási kötelezettséget) a Szigetcsépi Polgármesteri Hiva-
talnál (2317 Szigetcsép, Szabadság u. 2.) lehet bejelenteni az erre
rendszeresített formanyomtatványon.     

Tóthné Kriszt Judit
polgármester

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN –INGYENES
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, de ehe-
lyett borzasztó tapasztalatai voltak (pl. bántalmazás, egészségkáro-
sodás, gyógyszerfüggőség), hívja ingyenes jogsegélyszolgálatun-
kat!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy
„viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, 

és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az

Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

F E L H Í V Á S
Tisztelt Szülők!
A Szigetcsép Községi Önkormányzat feladatellátási megállapodást kötött Ráckeve Város Önkormányzatával 5 fő, 
Szigetújfalu Község Önkormányzatával 1 fő szigetcsépi gyermek bölcsődei ellátásának biztosítása érdekében.

Az Önkormányzat felhívást tesz közzé, hogy a szülő, vagy más törvényes képviselő

2021. április 30-ig Önkormányzatunk felé jelezheti a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.
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ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ

A ROLFIM Kft. és Szigetcsép Önkor-
mányzatának szervezésében elektro-
mos és elektronikai hulladék berende-
zés (e-hulladék) gyűjtést szervez,
amely során INGYEN leadhatja össze-
gyűlt e-hulladékát.

Az e-hulladékgyűjtés ideje:
2021. április 17. (szombat), 08:00-12:00-ig

Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye:
Szigetcsép, Szabadság utca 2., 

a Polgármesteri Hivatal parkolója

Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?

Gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környezet védelmének,
ezért szeretnék elérni, hogy szélesedjen az újrahasznosítható
hulladékok begyűjtésének köre. Az e-hulladék különleges
gyűjtést és kezelést igényel – azaz nem gyűjthető a háztartási
vegyes hulladékkal. Az elektronikai hulladékok a sok újra-
hasznosítható másodnyersanyag mellett számos mérgező
anyagot – nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) is tar-
talmazhat, amelyek a környezet számára nagy veszélyt jelent-
hetnek. Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek
jelentős része újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy részük
ma mégis hulladéklerakókba, erdőszélekre, illegális lerakókba,
vagy illetéktelen kezekbe kerül.

A cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasz-
nosuljon, illetve a benne található környezetre, emberre ve-
szélyt jelentő mérgező anyagok ellenőrzött körülmények kö-
zött kerüljenek ki környezetünkből.
Védjük együtt környezetünket! Kérjük, vegyen részt felhívá-
sunkban!

Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a teljes-
ség igénye nélkül „minden, ami valaha árammal, elemmel
akkumulátorral működött” 

KIVÉTEL A KÉPCSÖVES BERENDEZÉSEK 
(RÉGI TV, MONITOR)

A ROLFIM Kft. lehetőséget biztosít, hogy egész évben a
2310 Szigetszentmiklós-Gyártelep ÁTI-Sziget Ipari Park
alatti telephelyén használt, illetve hulladékká vált elektromos
és elektronikai berendezéseket térítésmentesen átveszi H-P-
ig, 8-13 óra között. 

Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan érdeklődni
szintén a 06-1/269-0234-es telefonszámon lehet!

Együttműködésüket előre is köszönjük

2021. évi ADÓNAPTÁR
Az adófizetés és bevallás jogcíme

• az építményadó, telekadó, magánszemé-
lyek kommunális adója kötelezettségében
bekövetkezett változások bejelentése

• 2020. év közben kezdő KATA adóala -
nyok II. félévi helyi iparűzési adójának be-
fizetési határideje

• KATA adóalanyok egyszerűsített, tételes-
adóalap megállapítás be- illetve kijelent-
kezése

• az építményadó, magánszemélyek kom-
munális adója, telekadó I. félévi részleté-
nek megfizetése

• iparűzési adóban az I. félévi adóelőleg
megfizetése, KATA első részletének meg-
fizetése

• a 2020. évi talajterhelési díj bevallásának
benyújtása és megfizetése

• a 2020. évi helyi iparűzési adó bevallása
és megfizetése

• az építményadó, magánszemélyek kom-
munális adója, telekadó II. félévi részleté-
nek megfizetése

• iparűzési adóban adóelőleg megfizetése,
KATA második részletének megfizetése

Adókötelezettséggel kapcsolatban év közben történt változá-
sok bejelentése, valamint befizetési határidők:
–  pálinkafőzés céljára kialakított desztillálóberendezés

bejelentése a tulajdonszerzést követő 15 napon belül
–  adókötelezettséggel kapcsolatban változások bejelentése,

(adótárgy megszerzése, elidegenítése, vagyoni értékű jog
megszerzése, vállalkozás indítása, megszüntetése, személyi
adatokban történt változás (névváltozás, lakcím változás) és
minden olyan körülmény, amely az adózásra kihat) az
adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő
15 napon belül.

Dátum
Január 15.

Február 15.

Március 16.

Március 31.

Május 31.

Szeptember 15.

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a Belügyminisztéri-
um által kiírt

„Tisztítsuk meg az Országot” című pályázaton 
Szigetcsép Község Önkormányzata 9.800.000 Ft

vissza nem térítendő támogatásban részesül. 
Ezen összegből megvalósul a települési kamerarendszer
bővítése, így a közbiztonság és az illegális hulladéklerakás
ellen is jobban fel tudjuk venni a harcot. 

Kamerák kerülnek az alábbi helyekre: 
• Malom utcai szelektív hulladéklerakó sziget
• HÉV állomás (Petői S. u. vége)
• Málna utca –  Orgona utca kereszteződése 
• Fő út (temető parkoló) településről kivezető út
• HÉV átjáró ( Jókai M. út vége)
• Strand bejárat 
• Fő út – Barátság u. kereszteződés – északi bejáró

A megvalósulás várható ideje 2021. június.

Tóthné Kriszt Judit polgármester
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A magyarországi görögkeleti vallású szerb
nemzetiségű családokban január 6-án a 17 órai
harangszó jelzi a karácsonyi ünnepek kezdetét.
A sokrétű, ősi rituálék és a nélkülözhetetlen
ceremóniai kellékek ma is részét képezik a
Szentestének. legfontosabb jelképeink a kis Jé-
zus születését ábrázoló karácsonyi Kalács, a
szobában szétterített Szalma, amelyben a gye-
rekek kisebb ajándékokat keresgélve késő es-
tig is játszhatnak, az újjászületést ábrázoló, pi-
ros szalaggal átkötött, mécsessel megvilágított
hajtatott Búza és a hajnalban megszentelt és ki-
vágott Tölgyfa tüzelő, amelyet a leírások sze-
rint a pásztorok is vittek a Gyermek születésé-
nek helyszínére. 

Január 11-15-ig a Záhonyi Hugóné Óvoda
ünnepi programhetet szervezett. A hangulat-
hoz illően előkészített és berendezett rendez-
vényteremben az óvodába érkező szülők és
gyerekek Márfiné Werling Angéla óvodapeda-
gógus által gyűjtött szerb kulturális emlékeket és kiállított festmé-
nyeit tekinthették meg. Említésre méltó, hogy a projekthét keretében
az óvodásoknak lehetőségük volt naponta más-más programban részt
venni. Az ünnepet minden évben a „Rozsdesztvo” (Jézus születésé-
ről szóló himnusz) éneklésével nyitjuk meg. A szerb nemzetiségi

óvodapedagógus a legkisebbek számára is
érthető, leegyszerűsített formában, de lát-
ványban és élményekben gazdag karácso-
nyi emlékeiről mesélt. A gyerekek aktív
részvételével mutatta be a ceremóniák
mozzanatait (tömjénezés, a helyiség meg-
szentelése dióval a négy égtáj felé, a Ka-
lács szentelése és a gyertya eloltása borral).
Az előadást összefoglaló jelleggel diafilm-
vetítés zárta. Másnap a szerb szakkörös
gyerekek ünnepi műsorral kedveskedtek az
óvodai dolgozóknak és óvodás társaiknak.
A kihagyhatatlan játék a Szalmában, a dió-
keresés és ajándékozás ebben az évben
sem maradt el. Szerdán csoportonként
más-más finom balkáni édességeket –
baklavát, kalácsot, mákos pitét – készítet-
tünk a gyerekekkel. Csütörtökön szerb
táncházat szerveztünk. Az óvodások is -
mer kedhettek a szerb népzenével, néptán-

cokkal és népviseletekkel. Pénteken a csoportok különféle komplex
kezdeményezéseken foglalták össze az elmúlt hét eseményeit. 

Köszönetünket fejezzük ki a gyerekek szüleinek, a Szerb Nemzeti-
ségi Önkormányzatnak és az Óvoda dolgozóinak a projekthét meg-
valósításában nyújtott segítségükért!

ÓVODAI HÍREK     •     ÓVODAI HÍREK 

A Farsang várva-várt esemény az óvodás-
korú gyermekek számára is. Ebben az évben
ismét sikerült megteremtenünk egy olyan
közeget, ahol a gyermekek feszültségmente-
sen élhetik ki magukat a játékban legalább
két héten át. 

Az első hét az úgynevezett kis Farsang,
amely arról szólt, hogy egy adott témát – je-
len esetben középkori mesehősök – vá lasz -
tottunk ki és dolgoztunk fel óvodai szinten.
Az óvónők kreatívitásának köszönhetően né-
hány napra az adott kor díszletei között talál-
hattuk magunkat a lova-
gok, a trónteremben el-
helyezkedő lakomától
roskadozó asztal, a ki-
rály, a királynő, a sár-
kány, a király macskái
között. Olyan gyermek
méretű bábokkal sike-
rült meglepnünk a gye-
rekeket, amelyek mögé
bújva, maguk is szerep-
lőkké válhattak a palotá-
ban, de a szülők ily mó-
don le is fényképezhet-
ték gyermekeiket. Kü-

lön királyi gardrobot állítottunk össze a ki-
csiknek, ahonnan reggelenként maguk vá-
lasztották ki „korhű” jelmezeiket, amelye-
ket hazamenetelig hordhattak. Az óvónők
és gyerekek közösen készítették el a jelme-
zekhez illő farsangi kiegészítőket, az álar-
cokat és a koronákat, karkötőket, gyűrű-
ket... Szerdán a  középsősök nyitótáncával
ke  z  dtük a csoportos bemutatkozást, majd a
kicsik és nagyok versei és dalai színesítet-
ték a délelőttöt. A nap fénypontja, hogy a
gyerekek örömére az óvodai dolgozók is

jelmezt öltöttek magukra.
A „királynők” ruháit
Orbán hegyi Bélánénak –
Margit néninek köszön-
hettük.

A következő hét már
arról szólt, hogy a gyere-
kek a maguk által kitalált
jelmezekben mutatkoz-
hattak be egyénenként
óvodás társaik előtt. Ez
az úgynevezett nagy Far-
sang hete. Sikerült meg-
valósítanunk egyetlen ki-
tételünket, hogy a jelme-

zek kiválasztásánál mindenki ügyeljen arra,
hogy valódi értéket képviseljen, szemben az
akcióhősökkel. Nagy dicséret és köszönet a
szülőknek a szép és ötletes jelmezek elkészí-
téséért!

A Farsang hagyományos édességei a kü-
lönféle módon elkészített fánkok. Szülői se-
gítséggel lehetőségünk volt arra, hogy fino-
mabbnál-finomabb süteményeket kóstolhas-
sunk meg. 

Mindenkinek nagyon köszönjük a szép él-
ményeket és a tartalmas projekthét megvaló-
sításához nyújtott segítségeket!

ÓVODAI KIS FARSANG ÉS NAGY FARSANG

Összeállította:
Márfiné Werling Angéla

Görögkeleti szerb karácsony
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Az óvodai 
NYÁRI ZÁRÁS RENDJE

és 
BEIRATKOZÁS 

a Záhonyi Hugóné Óvodába

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Záhonyi Hugóné
Óvoda 2021. 08. 02-től 08. 27-ig zárva tart.
A nyári zárás ideje alatt a szomszéd települések óvodái látják
el az ügyeletet. Aki igénybe szeretné venni az ügyeletet, az
Gerencsér Zita intézményvezetőnél jelentkezzen.

A beiratkozás rendje, és a személyes találkozás az elmúlt
évekhez képest változik. Kérem, hogy a járványügyi helyzetre
való tekintettel a beiratkozás előtt telefonon kérjenek időpon-
tot a torlódás elkerülése miatt, megértésüket köszönjük!

Cím: 2317 Szigetcsép, Orgona utca 28.
Tel: 06 30 940 8501

A beiratkozás időpontjai:
2021. 04. 26. 8:00 – 17:00-ig
2021. 04. 27. 8:00 – 17:00-ig
2021. 04. 28. 8:00 – 17:00-ig
2021. 04. 29. 8:00 – 17:00-ig
2021. 04. 30. 8:00 – 12:00-ig

A fent jelzett napokon kötelező beíratni azokat a gyerekeket,
akik 2021. 08. 31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogvi-
szonnyal még nem rendelkeznek.

A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra lesz szükség.
– gyermek személyi azonosítására a gyermek nevére kiállított

személyi azonosító, ennek hiányában a születési anyakönyvi
kivonata

– gyermek lakcím kártyája 
– gyermek TAJ kártyája
– szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági iga-

zolvány
–  a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum
–  tartós betegséget igazoló okirat, SNI-s szakértői vélemény

Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodai kötelezettségét
külföldön teljesíti, a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási
Hivatalt.
Az óvodavezető a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó dönté-
sét írásban, 2021. május 17-éig kiküldi.

Mindenkit szeretettel várunk!

Gerencsér Zita intézményvezető
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Közlemény
a tanköteles korba lépő gyermekek 

általános iskolába történő beíratásáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiak-
ban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a Sziget-
szentmiklósi Tankerületi Központ, mint fenntartó köteles az iskolai be-
iratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának ha-
táridejéről közleményt vagy hirdetményt közzétenni a helyben szokásos
módon.

A 2020/2021-es tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI ren-
delet 7. §-a alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat
2021. április 15-16-án kell beíratni.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles be-
íratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolya -
mára.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét eluta-
sító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő
öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első
évfolyamára.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyerme-
ket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi köz-
pont végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kije-
lölt iskolába.

A tanulói jogviszony felvétel útján keletkezik. A felvétel jelentkezés
alapján történik. A felvételről az iskola igazgatója dönt. Az iskola igaz-
gatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy
a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az isko-
la igazgatója írásban közli a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel.
Az iskola igazgatója tanuló felvételének megtagadásáról határozat for-
májában dönt.

A döntéssel szemben az Nkt. 37. § (2) bekezdése alapján a szülő – a
közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon
belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat. Az Nkt. 37. § (3) be-
kezdése alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a tanulói jog-
viszony létesítésével kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében.

Szigetszentmiklós, 2021. március 16.
dr. Pálos Annamária
tankerületi igazgató
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ÖKOISKOLA címre pályázunk
A Szigetcsépi Általános Iskola és AMI pedagógusai és diák-

jai sok éve kiemelt feladatának tekinti a környezettudatos és az
egészséges életmódra való nevelést.

A szép iskolai környezet kialakításán folyamatosan mun-
kálkodunk. Iskolánk a település központjában helyezkedik el.
Osztályok saját fákat ültettek, új főbejáratot alakítottunk ki, vi-
rágokat ültettünk az SZMK segítségével. Szülői segítséggel fá-
ból készült kiülőket helyeztünk az iskola udvarára, délutánon-
ként és szünetekben természetes anyagokból készült játékok-
kal játszhatnak a gyerekek. Az iskola udvarán a füvesített ré-
szen szívesen fociznak, labdáznak tanulóink.

Kartonból készült szelektív hulladékgyűjtést indítottunk az
előző tanévben, ezzel ösztönözve a nálunk dolgozó kollégákat
és az itt tanuló diákokat a környezettudatos viselkedésre. 

Egészségheteket szervezünk, ahol védőnők, gyógy szeré -
szek, orvosok segítenek több információval és tanáccsal ben-
nünket. Tanácsokat kaphatunk a szakértő előadóinktól az egész-
séges ételek, zöldségek és gyümölcsök fogyasztásával kapcso-
latban, azok szervezetünkre gyakorolt hatásairól.

Mi is csatlakoztunk az Iskolagyümölcs programhoz, mely-
nek keretében minden kisdiák naponta fogyaszthat gyümölcsöt
vagy ivólevet. Emellett csatlakoztunk az Iskolatej programhoz
is, mellyel hozzájárultunk a mindennapi tejtermék fogyasztásá-
hoz is.

Ezek tudatában iskolánk ebben a tanévben megpályázza
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pá-
lyázatot az Ökoiskola cím elnyerésére.

Fövényiné Vásárhelyi Hajnalka

Akik régebben jártak Szigetcsépen általános iskolába, bi-
zonyára emlékeznek arra, hogy egyes tantárgyakból vizs-
gázniuk kellett. Ezt a több éve feledésbe merült, jó gyakor-
latot élesztettünk újra azzal, hogy február végén tantárgyi
vizsgát tartottunk német nyelvből a 8. osztályban. 

A diákokra 3 feladattípus várt: a bemutatkozás után a ki-
húzott tételről, valamint egy képről kellett beszélniük a 3 ta-
gú bizottság előtt, melynek tagjai: dr. Szova Ágnes, Antoni
Anett, Bálint Gyöngyi tanárnők voltak. A nyolcadikosaink
szépen teljesítettek, 16 főből 8 tanuló kapott jeles osztályza-
tot, a vizsga átlaga 4.06 volt.

Mivel most zajlanak a középiskolákban a szóbeli felvéte-
lik, az itt szerzett tapasztalat rutint, magabiztosságat ad di-
ákjainknak. A település német gyökere, hagyománya is
meg kívánja, hogy ez a nyelv központi szerepet kapjon az oktatásban. Az iskola tantestülete fontosnak tartja, hogy a tanulók stabil tudás-
sal hagyják el az intézményt, ezért egy szakmai nap keretében tervezzük a vizsgarendszer kidolgozását a továbbiakban.

Süki Judit 8. o. osztályfőnök, intézményvezető

Német nyelvi vizsga

Művészeti Iskolánk életéből
A művészeti iskola diákjai számos rajzversenyen, képzőművé-

szeti pályázaton vesznek részt folyamatosan színvonalas alkotása-
ikkal. A veszélyhelyzet idején kevesebb pályázatot írtak ki, mivel
ezeket rendhagyó módon tudják csak most koordinálni a szerve-
zők, ennek ellenére izgalmas témákban szép eredményeket értek
el ismét tanulóink. A zene világnapja témakörben rendezett rajz-
pályázatot októberben a Budapesti Művelődési Központ, ahol kü-
löndíjat nyertek tanulóink: Buzás Boglárka, Bajnok Laura, Tamás
Tünde, Frey Dzsenifer és Virágh András. Készítettünk pályamű-
veket a felelős állattartás témakörében és jelenleg is két aktuális
pályázaton dolgozunk. 

Egyik legnagyobb büszkeségünk a bajai Diákalkotók V. Nem-
zetközi Grafikai Biennáléján elért eredményeink, ahol Kovács
Viktória III. helyezést ért el és Nagy Márta Anna grafikai lapját
beválogatták a kiállítási anyagba. A biennálé egy rendkívül szín-
vonalas nemzetközi gyermekalkotási seregszemle, amely témáját
„Víz-Jel” a víz, mint sokrétű szimbólum köré rendezi. 

„A víz – bár legtöbbször valamilyen formájában látható, sok-
szor láthatatlan is, ám – mindenhol és minden körülmények között
nyomot hagy. Ez a nyom egy jelzés, az őselem jele, a nélkülözhetet-
len lételemé, vagyis a víz jelenlétének bizonyítéka, ha úgy tetszik
szignója, érintésének ujjnyoma, létezésének lenyomata.”
Szurcsik József Munkácsy-díjas képzőművész

Nyom, nyomhagyás, lenyomat: a sokszorosító grafika mági-
kus szavai, tanítványaink lelkesen – a visszajelzések alapján szín-
vonalasan – gyakorolják a grafikai technikákat, mint például a li-
nómetszetet, hidegtűt, kollográfiát.

Sajnos a pandémia miatt a szokásos karácsonyi hangversenyt
és az azt színesítő kiállítást nem tudtuk megrendezni, de kolléga-
nőmmel Brusztné Firnigl Judittal a tanulók befotózott alkotásaiból
készítettünk egy digitális kiállítást videón, amit megtekinthet min-
denki, aki figyelemmel kíséri a diákok alkotói fejlődését, vagy
egyszerűen csak gyönyörködni szeretne a szívet melengető gyer-
mekalkotásokban.

Germán Fatime grafikusművész, tanár

ISKOLAI HÍREK   •   ISKOLAI HÍREK



Valamikor nagyon régen egymás tő-
szomszédságában lakott egy nagyon sze-
gény és egy nagyon gazdag asszony. Hús-
vét előtt a nagyon gazdag konyhájában
sült a rétes, kelt a fánk. A sok jó illat csak
úgy áradt a szegény udvarába; ott játszot-
tak a a gyerekei. Egyszerre csak a legidő-
sebb, a hatéves Rozika így szólt:

– Édesanyám! Minálunk miért nem sül
valami a kemencében?

– Nincsen tojásom, amivel kalácsot
vagy fánkot süthetnék.

– Kérek én a szomszédban, van ott any-
nyi kacsa, liba, tyúk, hogy ellepik az ud-
vart, tojnak azok eleget. – mondta a kis-
lány.

– Vigyázz, még rád uszítják a kutyát és
megharap…! – intette az anyja, de Rozika
nem ijedt meg a harapós kutyától és kisko-
sarával átment a szomszédba. Alig lépett
az udvarba, már messziről rákiáltottt a
gazdag asszony:

– Mit akarsz itt?
Rozika illedelmesen köszönt és így szólt: – Csak pár tojást

szeretnék kérni, hogy édesanyám kalácsot süthessen az ünnepre.
– To-já-ááá-st!? – húzta a szót a gazdag – drága kukoricán, ár-

pán neveltem a tyúkjaimat, nem osztogatom én a to-
jást senkinek se, magamnak kell mind! Menj a rétre,
kérj a madaraktól, azok talán ad-
nak…! – szólt és becsapta a
gyerek orra előtt az ajtót.

Rozika egy percig szótlanul
állt, majd hirtelen felvidulva a
rétre futott. Virágillat, madárcsi-
csergés fogadta a kislányt. A nap me-
legen simogatta arcocskáját, színes pillan-
gók röppentek elé, a tavaszi szellő,
a futó felhő, valamennyien mintha
csak kérdezték volna. „Mit kí-
vánsz, Rozika?” A kislány megérezte
a szíves fogadtatást és lelken-
dezve mondta.

– Kedves madárkák,
ünnepre készülődünk,
sok testvérem van, de
egy csepp kalácsot sem
tud sütni édesanyám, mert
egyetlen tojásunk sincsen.
Kértem a gazdag szomszédasz-
szonytól, de az nem adott, hozzátok jöttem
hát. Kérlek szépen benneteket, adjatok nekünk pár tojást! – Ko-
sárkáját egy bokor alá tette. – Holnap érte jövök, jó? – kérdezte
kedvesen és hazaszaladt.

A madarak összedugták a fejüket. – Csip-csip-csip-csirip-csi-
pogta egy pacsirta – hallottátok, mit kért a kislány?

– Csip-csip-csip, hallottuk és adunk, adunk…Egyszerre nagy
sürgés-forgás keletkezett a réten, a madárkák szárnya libbent-
lobbant, a kosárkára telepedtek és potty!…egy-egy tojást ejtet-
tek bele. A nap kacagott örömében, amikor ezt látta, és fényes
sugarával megfestett egy kis tojást. Most már volt a kosárban
egy aranytojás is. Ekkor ért oda nyuszika.

– Mak-mak-mak, mi van itt?
– Nézz csak a kosárba, te kis csacska –figyelmeztette egy

kék harangvirág. A nyuszi elámult:
– Ó, de sok szép tojás! Fessük színesre őket! Gyertek! – szólt

a virágoknak, és már jött is a sárga kankalin, a lila kökörcsin
meg a tűzpiros pipacs. Alkonyatkor a kis kosár sok-sok színes

tojással volt tele. Meglátta ezt a hold.
– No, most hadd fessek egyet én is ezüstre! –és fényét

egy kis tojásra festette.
Rozika reggel kiszaladt a rétre. Ó, milyen boldo-

gan nevetett, amikor a sok színes tojást meglát-
ta a kosárban és mellette őrzőként egy tapsi-

füles nyuszikát! Csodálkozva nézett rá:
– Talán te festetted?

– Mak-mak-mak, igen, de a tojá-
sokat ők adták – és a röpködő ma-
darakra mutatott.

– Tudom, tudom! – nevetett
Rozika és köszönetet mondott a

madaraknak, a rét virágainak és a
napnak. Hazaszaladt a sok színes tojás-

sal, de mivel akadt köztük néhány fehér is, édesanyja kalácsot
sütött belőlük. Nagy lett a kalács, és a sok gyerek úgy jóllakott
vele, mint a duda…

Azóta minden esztendőben tavasszal nagy sürgés-forgás van
a réten: a sok nyuszi festi a tojásokat. Úgy, ahogy elmondtam
ebben a mesében.
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Bús Ilona:
Húsvéti tojás

GYEREKSAROK

Színezd ki!
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A focit nem mindenki szereti, de aki
igen az NAGYON. Lehet idős, fiatal, férfi
és vagy NŐ. Régebben furcsa volt, ha egy
nő focizik, mára teljesen természetessé vált.
Számos egyesület büszkélkedik már női fo-
cicsapattal, akik férfiakat meghazudtoló
módon űzik eme sportot. Természetesen
Szigetcsép is büszkélkedik két ilyen remek
női sportólóval. Engedjék meg, hogy bemu-
tassam őket: Czuczor Krisztina és Urbán
Anett.

Mindketten szigetcsépiek születésüktől
fogva, a szigetcsépi focipálya füve „fertőz-
te” meg őket. Csapattársak is voltak több
évig Csépen, Tökölön majd Halásztelken is.

Anett futballozik és edzős kö dik is, je-
lenleg a Haladás-Vik tória FC-nél csatár.
Szigetcsépen, Ha lász telken, Sziget szent -
mik  ló son, 2016 óta pedig az NB II. Keleti
csoportjában szereplő fővárosi Champion-
Metis együttesében futballo-
zott, a koronavírus miatt fél-
beszakadt 2019/20-as baj-
nokságban 11 meccsen 25
gólt szerzett és második he-
lyen állt csapatával. Anett az
U19- es csapat másodedzője
is.

Mikor kerültél az Aka-
démiára?

– Tavaly év végén keres-
tek meg, hogy lenne-e ked-
vem Szombathelyen edzős -
ködni, akkor még fel sem
merült, hogy az NB I-es csa-
patban is futballozhatok. Mi-
vel Hatvanban az U16-os
lánycsapatnál edzősködtem,
volt tapasztalatom, de így is
óriási megtiszteltetésnek tar-
tottam, hogy ekkora lehető-
séget kaptam. Szombathely-
re kerültem. Kiválóak a kö-
rülmények, remek szakem-
berek érkeztek a női akadémiára. Aztán ké-
sőbb szóba került, hogy az edzősködés mel-
lett játszhatnék a Haladás-Viktóriában.
Örömmel éltem a lehetőséggel, noha tisztá-
ban vagyok vele, hogy sok a tanulnivalóm. 

Mikor kezdtél el a focival foglalkozni?
– Csak 18 évesen kezdtem el komolyab-

ban focizni és eddig az NB II-ben játszot-
tam. Viszont unokabátyámmal, – a pályafu-
tása során többek között az MTK-ban is sze-
replő – Urbán Gá bor ral végigfociztam a
gyerekkorom, innen a labdarúgás szeretete. 

Hogyan tovább?
– Célok, tervek mindig vannak egy spor-

toló fejében, az viszi igazán előre. Nem me-
gyek fejjel a falnak, türelmes vagyok, tu-
dom, hogy vannak lemaradásaim, ezért fo-

lyamatosan fejlesztem magam, tanulok ha
kell, hogy tudjak segíteni a csapatnak. Eddi-
gi tapasztalataim alapján remek kis csapatba
kerültem. Igyekszem összeegyeztetni az
edzősködést és a futballt, hiszem, hogy
mindkét fronton maximálisan helyt tudok
állni. 
Anett további sok sikert kívánunk Neked!
Szigetcsép büszke Rád!

Kriszta is a foci szerelmese! Ízig-vérig
NŐ, de ha a fociról van szó, egy igazi ama-
zon a pályán! Focizott Szigetcsépen, Tö -
kölön, Halásztelken és jelenleg a Tárnok SE
középhátvéde. Kriszti munka és család mel-
lett próbálja az összhangot megteremteni a
szeretett sporttevékenységével.

Honnan a foci szeretete?
– Amióta az eszemet tudom szerettem a

focit. Apukám, Czuczor Gábor a példaké-
pem, mert remek focista
volt és nagyon büszke vol-
tam rá mindig. Neki sze-
rettem volna tudat alatt is
megfelelni. (Gabi bácsi
máig aktív tagja a sziget-
csépi öregfiúk csapatának
– szerk.)

Mesélnél a kezdetek-
ről?

–  Először csak az ut-
cában verődött össze csa-
pat és ott játszottunk grund-
focit. Aztán 17-18 éves
voltam, amikor Csépen, a
pályán egy nagy majálist
tartottak és családok, nők
és férfiak, gyerekek, fiata-
lok játszottak együtt. Any-
nyi csaj játszott, hogy
megalakult egy női csapat,
persze csak kispályás.

Hogyan folytatódott?
– Aztán jött Tököl,

szinte a nulláról indulva elkezdtünk komo-
lyan edzeni és Szigetcsép Jenox néven a csé-
pi pálya füvén kezdtük meg a 3/4-ed pályás
amatőr karrierünket. Egy kisebb intermezzo
után Halásztelken kapott a csapat egy vis sza -
utasítha tat lan ajánlatot. Évekig ott öregbítet-
tük Halásztelek hírnevét. Sajnos itt a csapat
felbomlott és jött a kérdés: hova tovább? Így
kerültem a jelenlegi csapatomhoz Tárnokra.

Sajnos épp egy térdműtét után lábadoz-
tam, így csak lassan tudtam a csapat ritmu-
sát felvenni. A sok munka beérett és 2019
jú niusában a csapatommal megnyertük a
3/4- ed pályás Pest Megyei Kupadöntőt! Éle-
tem egyik meghatározó pillanatai közt tar-
tom számon. Az amatőr pályám csúcsát is
jelentette.

Ezt követően az őszi szezon első mecs-
csén a másik térdem is megsérült. Becsület-
tel játszottam, sokszor nagy fájdalmak köze-
pette végig a szezont, akkor már csak szélső
védőként. Az orvosi vizsgálat után tudtam
meg, hogy nincs mese, műteni kell a bal tér-
demet is. Nagyon reménykedtem, hogy a re-
habilitáció után folytathatom még pár évig a
sportpályafutásomat, de az operáció után az
orvos közölte a szomorú tényt: ha járni sze-
retnék még 20 év múlva is, szögre kell
akasztanom a stoplist. 

Nagyon nehezen tudom elfogadni a
tényt, hogy nem játszhatom többé. De
ugyan úgy kijárok a csapatom meccseire,
hogy legalább a pálya közelében lehessek és
buzdíthassam a csajokat.

Szeretem a focit és szeretni is fogom
mindhalálig.

Nagyon köszönöm a csajoknak hogy
időt szántak rám, kívánom, hogy alakuljon
kinek-kinek a lehető legjobban a focihoz
fűződő szeretete! Hisz újra és újra próbá-
lom bizonygatni, hogy a sport milyen fon-
tos, nem kötött korhoz, nemhez és sosincs
késő elkezdeni!

Zeleiné Virág Melinda

Labdarúgás női szemmel...

Gratulálunk Pepe!
Előző lapszámunkban írtunk a szkan de -
ros Kovács Péter „Pepéről”, aki az idén
is már szép sikereket ért el. Januárban
Répcelakon, márciusban pedig Túrkevén
ért el egyik kezével első, másik kezével
pedig második helyezést. 
További sikereket kívánunk!
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