
Az utóbbi néhány hétben, hónapban a sze-
métszállítás igencsak vállalhatatlanná vált úgy a
településünkön, mint a kistérségben egyaránt. A
DTkH Nonprofit Kft. felé folyamatosan jeleztük
az éppen aktuális problémát, hol a kommunális
hulladék, hol pedig a szelektív, illetve zöld hulla-
dék elszállításában adódott fennakadás, hiányos-
ság miatt. A szolgáltató az elmúlt időszakban a
munkaerőhiány okozta gondokat próbálja áthi-
dalni, több-kevesebb sikerrel. A DTkH Nonpro-
fit Kft. tájékoztatása szerint a probléma megol-
dódni látszik, mivel új alvállalkozó, a Kom  -
munál- Junk Kft. került bevonásra a térségi hulla-
dékszállításba. A vezetői ígéretek szerint záros
határidőn belül megpróbálnak rendet teremteni a
szemétszállításban kialakult anomáliában. 

Az viszont jó hír, hogy a településen a sárga
szelektív hulladékgyűjtő edényzetek nagy része
kiosztásra került. Aki esetleg még nem vette át a
kukát, az a Polgármesteri Hivatalban – ügyfélfogadási időben –
megteheti.

A korábbi évek pályázatai az elmúlt egy hónapban a végük-
höz értek-érnek. Ilyen formán átvehettük az önkormányzat ré-
szére vásárolt Ford Transit típusú tehergépkocsit, mely nagy-
ban megkönnyíti a karbantartási, fenntartási feladatok ellátását.

A közelmúlt egyik legnagyobb projektje, az egészségház
építése is a napokban került befejezésre. Az új épületben helyet
kap egy új, modern, tágas orvosi rendelő váróval és a hozzá tar-
tozó kiszolgálóhelyiségekkel, új védőnői szolgálat és fiók-
gyógyszertár önálló bejárattal. A használatbavételi és működé-
si engedélyek beszerzéséig még a régi helyen folynak a rende-

lések. Előreláthatólag szeptemberben kerül sor
az ünnepélyes megnyitóra, majd azt követően
már az új helyen várják a lakosokat.

A Kültelek utca útstabilizációja is megtör-
tént, egy jó útalapot kapott, melyet – ha lesz rá
lehetőségünk – pályázati pénzből tovább szeret-
nénk fejleszteni. Addig is kérem Önöket, hogy
lassan vezessenek, hiszen sokan használják az
utat gyalogosan és kerékpárral is. 

A katolikus temetőben épül az urnafal, mely
egy új lehetőséget fog kínálni a temetkezési for-
mák közül. Őszre elkészül itt a járda is. 

Aszerencsésebbeknek az iskola befejeződött
és elkezdődött a vakáció, melyet a tanulók és a
pedagógusok is már nagyon vártak. Vigyázza-
nak magukra a nyári szünidőben, hogy ősszel ki-
pihenten, épen és egészségesen térhessenek
vissza az iskolapadba. 

Mindenkinek szép nyarat és jó pihenést kí-
vánok a nyári szabadsága idejére! 

A települést és a lakosságot érintő legfonto-
sabb aktuális híreket folyamatosan olvashatják
Szigetcsép honlapján és Facebook oldalán.

Tóthné Kriszt Judit polgármester
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AKTUÁLIS ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

VAKÁCIÓ – Fujdelné Farkas Mária és Telekné Schneider Erzsébet egy újabb
ötletes alkotása díszíti az önkormányzat előtti részt.



2022. április 25-i ülésén a Képviselő-testület

– elfogadta a 2021. évben végzett ellenőrzésekről szóló éves belső
ellenőrzési jelentést;

– jóváhagyta a 2021. évi pénzmaradvány összegét;

– eredményesnek nyilvánította az MFP „Út, híd, kerékpárforgal-
mi létesítmény építése/felújítása” című pályázati konstrukciója
keretében 15.993.452 Ft összeggel támogatott „Szigetcsép, Kül-
telek utca útfelújítása (földút stabilizálása)” tárgyú építési beru-
házás kivitelezőjének kiválasztására irányuló beszerzési eljá-
rást; a beszerzési eljárás nyertesének a legkedvezőbb ajánlatot
adó RBM Úttechnika Kft.-t hirdette ki;

– elfogadta a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolót;

– elfogadta a helyi adóhatóság 2021. évi munkájáról szóló beszá-
molót;

– elfogadta a Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját;

– úgy döntött, hogy 150.000 Ft összegű támogatással hozzájárul a
Tököli Református Missziói Egyházközség 2022. évi működési
költségeihez;

– úgy döntött, hogy 300.000 Ft összegű támogatással hozzájárul a
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évi működési
költ ségeihez;

– elfogadta a Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub 2020. és
2021. évi támogatásának felhasználásáról szóló elszámolását;

– hozzájárult a Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormányzat ré-
szére 2020. évben megállapított támogatási összegek 2022. de -
cember 31-ig történő felhasználásához, illetve 2023. március
31-ig történő elszámolásához;

– elfogadta a Szigetcsépi Polgárőr Egyesület 2021. évi támogatá-
sának felhasználásáról szóló elszámolását;

– megalkotta 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendeletét a Sziget-
csép Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálko-
dásának zárszámadásáról;

– megalkotta 6/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendeletét a Helyi
Építési Szabályzatról szóló 9/2000. (XII. 6.) önkormányzati ren-
delet módosításáról;

– megalkotta 7/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendeletét a változ-
tatási tilalom elrendeléséről.

2022. május 16-i ülésén a Képviselő-testület

– elfogadta a Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti
Köz pont 2021. évi gyermekvédelmi beszámolóját;

– elfogadta a Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült át-
fogó értékelést;

– döntött a Szigetcsép közigazgatási területén az óvodai és általá-
nos iskolai közétkeztetésre ajánlattételre felkérni kívánt szerve-
zetekről;

– eredményesnek nyilvánította a Magyar Falu Program „Temetői
infrastruktúra fejlesztése” című, MFP-FVT/2020. kódszámú pá-
lyázati konstrukciója keretében 4 992 871 Ft összeggel támoga-
tott „Új urnafal kialakítása a szigetcsépi temetőben” tárgyú épí-
tési beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló beszerzé-
si eljárást; a beszerzési eljárás nyertesének a legkedvezőbb aján-
latot adó NIKO-KERTÉP Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.-t hirdette ki; vállalta, hogy biztosítja a kivitelezésre vonat-
kozó szerződéskötéshez szükséges pénzügyi fedezetet a támo-
gatás önerőből történő kiegészítésével.

2022. május 25-i rendkívüli ülésén a Képviselő-testület

– eredményesnek nyilvánította a Magyar Falu Program „Kommu-
nális eszköz beszerzése” című, MFP-KOEB/2022. kódszámú
pályázati konstrukciója keretében 4 800 000 Ft összeggel támo-
gatott Ford Transit szimplakabinos áruszállító kisteherautó
meg rendelésére, azaz a szállító/értékesítő autókereskedő kivá-
lasztására irányuló beszerzési eljárást; a beszerzési eljárás nyer-
tesének a legkedvezőbb ajánlatot adó Carnet Auto-Fort Kft.-t
hirdette ki; vállalta, hogy biztosítja a szállításra, adásvételre vo-
natkozó szerződéskötéshez szükséges pénzügyi fedezetet a tá-
mogatás önerőből történő kiegészítésével.

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

Tóthné Kriszt Judit

polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ
Képviselő-testületi határozatokról, rendeletekről

A n y a k ön y v i  h í rek
Születések

Lénárt Milla 2022. április 01.
Horváth Zalán Krisztián 2022. április 20.
Balázs Botond 2022. április 21.
Pap Flóra 2022. május 04.
Nagy Krisztina Csenge 2022. május 05.
Nagy Nimród Gyula 2022. május 05.
Fekete Anna 2022. május 13.

Házasságkötések
–

Halálesetek

Kovács Nándor Antalné szül.: Kaszás Ildikó (60)

Hajdzsán Istvánné szül.: Fügedi Erzsébet (72)



A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és
gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés
elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kö-
telezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdo-
nos/föld hasz náló nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók
költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növény-
védelmi bírságot szabnak ki.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó kö-
teles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani”.

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM
rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint: „A földhasználó és a
termelő köteles védekezni, különösen parlagfű (Ambrosia arte -
misiifolia) ellen.”

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

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a
földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbim-
bós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű vé-
dekezést kell elrendelni.

Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnö-
vény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni köz-
érdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a parlagfűvel
való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. 

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, vala-
mint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapí-
tásának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008.
(VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Parlagfű-rendelet) ér-
telmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző, a Fővá-
rosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület eseté-
ben a fővárosi főjegyző; külterületen, Pest megye és Budapest
területén; a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biz-
tonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban: növény- és
talajvédelmi hatóság) rendeli el. 

Amennyiben az önkormányzati tulajdonban lévő belterületi
ingatlanon az önkormányzat nem tesz eleget védekezési kötele-
zettségének, akkor a növény- és talajvédelmi hatóság rendeli el
a közérdekű védekezést.

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

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi
hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követő-
en a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jo-
gosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel
fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és kül-
területen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnövénnyel bo-
rított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, építé-
si területek), vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hét-
végi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények
(utak, vasút) melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/ föld -
használó a – bírságon túl – vele szemben elrendelt közérdekű véde-
kezéssel kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötele-
zett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés el-
rendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására
kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok ki-
számításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII.31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Bírságrendelet) alapján.

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

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
illetve a 9/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendeletben fog-
laltak szerint a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2022. évi
munkarendjében a

2022. július 25.  és 2022. július 29.
(5 munkanap) közötti időszakra

IGAZGATÁSI SZÜNETET
rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt a Szigetcsépi Polgármesteri
Hivatal zárva tart!

Kizárólag halálesettel kapcsolatosan biztosítunk anya-
könyvi ügyeletet előzetes telefonos egyeztetés alapján, a
09:00 és 12:00 óra között hívható 06-30/337-1175 telefon-
számon.

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban
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Tisztelt Szigetcsépi Lakosok!

2022-ben 16. alkalommal rendeznek Magyarország területén tel jes -
körű népszámlálást. A népszámlálás egy olyan egyedülálló statiszti-
kai adatfelvétel, amely egyidejűleg biztosítja a szükséges adatok tel-
jességét és területi részletezettségét, az egyetlen olyan adatforrás,
mely teljes körű képet nyújt a népesség és a lakásállomány jellemző-
iről. A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (a to-
vábbiakban: népszámlálási törvény) és a 2021. évi népszámlálás
végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 362/2020.
(VII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, Magyarország terü-
letén 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a
természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlá-
lást (a továbbiakban: népszámlálás) kell tartani. A magyar népszám-
lálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, köztük a gyűjtendő
adatok körét a népszámlálási törvény írja elő.          

A népszámlálási törvény rendelkezései alapján az adatszolgálta-
tás kötelező, kivéve: az anyanyelvi és nemzetiségi kötődésre vonat-
kozó kérdések, a vallásra és az egészségügyi állapotra, fogyatékos-
ságra irányuló adatok. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás
körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között kerül
végrehajtásra. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek az alábbi
módon lehet eleget tenni:

• I. időszak: 2022. október 1. és 2022. október 16. között az in-
ternetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók interneten
keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket;

•  II. időszak: 2022. október 17. és 2022. november 20. között
zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az időszakban az
adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésé-
vel, személyes interjúk által teljesíthető;

• III. időszak: 2022. november 21. és 2022. november 28. kö-
zött kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ebben az időszakban
már csak azon személyek összeírására kerülhet sor, akik a
számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették adat-
szolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt
személyeknek kell jelentkezniük a helyi népszámlálási felelős-
nél, akinek gondoskodnia kell ezen személyek összeírásáról is.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. szeptember 15. és
szeptember 30. között postai úton valamennyi magyarországi
címre népszámlálásról szóló felkérő levelet fog küldeni. A levél
tartalmazni fogja a népszámlálással kapcsolatos legfontosabb infor-
mációkat, az adatszolgáltatási kötelezettségről szóló tájékoztatást, a
válaszadás módjának lehetőségeit, valamint az internetes kitöltéshez
szükséges belépési azonosítót. A levelek a címek alapján lesznek
beazonosíthatóak, ezért kérjük a lakosságot, hogy a minél hatéko-
nyabb kézbesítést segítve, a házszámokat, többlakosos ingatlan
esetén az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken,
postaládákon.

Kérem, kísérjék figyelemmel önkormányzatunk honlapját (www.
szigetcsep.hu), Facebook oldalát és hirdetőtábláját, ahol folyamato-
san tájékoztatjuk Önöket az aktuális tudnivalókról.

Katona Éva jegyző, helyi népszámlálási felelős

Szerb Kereszt felszentelése
2022. 05. 01-én megrendezésre került a Fő utca és Táncsics

Mihály utca sarkán álló új Szerb Kereszt felszentelése. A szente-
lést Radován Szávity esperes végezte ortodox szertartás szerint.
Az esemény a kereszt szentelésével kezdődött majd ezután
Márfiné Werling Angéla a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
képviselője és id. Osztoics Péter tartották meg ünnepi beszédü-
ket. Az avatáson jelen voltak a környező falvak nemzetiségi ve-
zetői, Szigetcsép  és a helyi intézmények vezetői, képviselői. A
ceremóniát állófogadás követte, ahol italokkal, üdítővel és
szendvicsekkel fogadta az önkormányzat a vendégeket.

A Szerb Kereszt szenteléséről készült képek a Szigetcsépi
Szerb Közösség facebook oldalon tekinthetők meg.

Assabiny Illés

Kórus és Tánctalálkozó
2022. május 7-én a Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat szervezésében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvol-
tából valósulhatott meg a Hagyományos Tavaszi Kórus és
Tánctalálkozó. A rendezvényen 6 csoport képviseltette magát.

A német nemzetiségi dalok és táncok mellett kalotaszegi
tánc és muzsika szórakoztatta a megjelenteket. A fellépő cso-
portok Csobánkáról a Borony Táncegyüttes, Budafokról a Né-
met Nemzetiségi Kórus, Szigethalomról a Sziget Táncegyüt-
tes, Szigetszentmártonból Hexerrai Táncegyüttes érkeztek, és
természetesen megvillantotta tudását a szigetcsépi Csíp Ének-
kar és az Überaschung Tánccsoport is. Az ilyen és ehhez ha-
sonló találkozók jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy a külön-
féle csoportok tapasztalatot cseréljenek, megismerjék egymást
és akár egy hosszú távú kapcsolat is alakuljon ki a nemzetiségi
hagyományaikat tisztelő és szerető tagok között.

Az idei találkozó közös sváb vacsorával, majd egy jó han-
gulatú táncházzal fejeződött be, bízva abban, hogy jövőre is
megrendezésre kerülhet a Szigetcsépi Kórus és Tánctalálkozó.

Märtz János NNő elnök
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A részletes program szervezés alatt. 

Tervezett programok:
•  Szüreti felvonulás
•  Helyi civil szervezetek által készített népi ételek főzése és kóstolása

– akik főznek: Szivárvány Szigetcsép Nyugdíjas Klub, Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat, Szigetcsépi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, Csüngőhasú Csépiek Csapata –
Pétanque, Szigetcsépi SC Sportklub Egyesület – Focisták, Szigetcsépi Szabadidő és Kulturális
Egyesület – Kajakosok, Szigetcsépi Polgárőr Egyesület

•  Változatos gyerekprogramok
•  Kézműves kirakodóvásár
•  Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója
•  Zenés esti Táncház

Megjelenésükre feltétlen számítunk!
Tóthné Kriszt Judit polgármester 

Községi Önkormányzat Szigetcsép

ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉS

2022. október 8., (szombat) 08:00-12:00-ig

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

a Polgármesteri Hivatal parkolója

Gyűjtés során leadható elektronikai
berendezések a teljesség igénye nélkül 

„minden, ami valaha árammal, elemmel
akkumulátorral működött”

KIVÉTEL A KÉPCSÖVES BERENDEZÉSEK
(RÉGI TV, MONITOR)

SZIGETCSÉPI HÍREK
XXVIII.  évfolyam 3. szám

Kiadja:
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal

Felelős kiadó: Katona Éva jegyző 

Szerkesztés: 
Buzássy-Rókás Bernadette, 

Zeleiné Virág Melinda 
szigetcsepihirek@gmail.com

ISSN 2060-5277
Szedés,  tördelés,  nyomda: Press + Print Kft.

Kiskunlacháza

LAPZÁRTA: 2022. szeptember 20.

Az újság online is olvasható a község honlapján:
szigetcsep.hu/kiadvanyok

SZIGETCSÉPI ŐSZI SZÜRETI PIKNIK
Helyszín: Szigetcsép, Szabadstrand

Időpont: 2022. szeptember 17.

Hasznos tanácsok a kánikula idejére a
hőguta megelőzése és kezelése érdekében
Az utóbbi években sokkal többször figyelhető meg rendkívüli, gyakran
hosszantartó meleg időjárás hazánkban már májustól. 

Néhány jó tanács a meleg okozta panaszok megelőzésére, illetve a hőhullám
okozta kellemetlenségek idejére!
Bárkinek okozhat egészségi panaszokat (fejfájás, szédülés), kellemetlen tü-
neteket, rosszullétet a kánikula, de vannak különösen veszélyeztetett cso-
portok. Ilyenek például a csecsemők és a kisgyermekek, 65 évnél időseb-
bek, fogyatékosok, vagy különösen a szívbetegségekben és magas vérnyo-
más betegségben szenvedők.

Nagyon fontos, hogy panaszaikkal azonnal forduljanak orvoshoz!

•  Kánikulai napokon - ha tehetjük - a különösen meleg dél körüli, kora dél-
utáni órákat töltsük otthon, besötétített szobában, viszonylag hűvösben. 

•  Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel akár többször is! 
•  Széles karimájú kalappal, napszemüveggel védje magát a nap égető erejétől 
•  Fényvédő krémmel naponta többször kenje be bőrét 
•  Forró nyári napokon az idősebbek ne a legmelegebb órákra időzítsék a pi-

aci bevásárlást. 
•  Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut alapanyagú ruhát hordjunk forró

napokon! Idősek se viseljenek ilyenkor sötét színű, fekete ruhát, fejkendőt! 
•  Lehetőleg éjjel szellőztessen 
•  Akinek van elektromos ventillátora, használja a nagy melegben! 
•  Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (kutyát) zárt, szellőzés nélküli par-

koló autóban! 
•  Ne sétáltassunk a hőségben kisbabát! 
•  Csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessünk! 
•  A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is, min-

dig kínáljuk őket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó, citromos teával
a szoptatás után!



2022. május 28-án immáron 11. alkalommal került megrende-
zésre a Német-Szerb Nemzetiségi nap a szigetcsépi strandon.  

Ezt a rendezvényt közösen szervezte a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat.  Az elmúlt két
évben sok más eseménnyel együtt, sajnos ezt a rendezvényt is el
kellett halasztani. De most újult erővel és lelkesedéssel készültünk
mindannyian erre a napra. Nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy
mi is ez a Nemzetiségi Nap. Mi is ennek a rendezvénynek a célja?
Nem más,  mint a hagyományaink ápolása, a múlt tiszteletben tar-
tása, hisz aki nem ismeri múltját, annak nincs jelene. Jelen nélkül
pedig nincs jövő.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a műsorban fellépők nagy több-
sége szigetcsépi. Ez pedig nem másnak köszönhető, mint a Sziget-
csépi Záhonyi Hugóné Óvodában és a Szigetcsépi Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskolában régen és jelenleg is dolgozó
sok kiváló pedagógusnak. Nagy érdemük, hogy az aktuális kihívá-
sok, a tanítás mellett képesek a szerb és a német nemzetiségi érté-
keket, a hagyományokat ápolni és átadni. A lelkes gyerekseregnek
és a szülőknek pedig azt, hogy fogékonyak az ebbéli tanításokra is. 

Az újság hasábjain is szeretnék köszönetet mondani mindazok-
nak, akik a Nemzetiségi Nap létrejöttéhez és megvalósításához
nagy mértékben hozzájárultak:

– Elsősorban a fellépőknek a Záhonyi Hugóné Óvoda ovisainak
és az őket felkészítő óvónőknek, Márfiné Werling Angélának és
Kitzinger Klárának. A Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulóinak és az őket felkészítő tanároknak,
Asókné Telek Katalinnak, Antoni Anettnek, Brusztné Firnigl Ju -
dit nak, Fővényiné Vásárhelyi Zoricának, Kitzinger Klárának,
Mester Ilonának. 

– A Szigetcsépi Polgárőr Egyesületnek a rendezvény biztosítását.
– Az Überraschung Tánccsoport tagjainak és vezetőjüknek Kul-

csárné Paska Ibolyának és a Tschip Énekkar tagjainak valamint

vezetőjüknek Lázár-Nonn Editnek és a karnagyuknak Dósa Atti -
lának.

– A DancEarth Akrobatikus Rock and Roll Egyesületnek és a
Fitt Kid Egyesületnek azért, hogy jelenlétükkel színesítették a mű-
sort. 

– Kozárovics Mihálynak, aki a gyertyaúsztatáshoz a kis tutajo-
kat készítette.

– Assabiny Illésnek, Básits Tihamérnek, Fritz Sebestyénnek,
Horváth Tamásnak, Kápku Györgynek,  Kriszt Henriknek, Tóth
Gá bornak, akik a színpadot, az asztalokat, padokat, sátrakat elren-
dezték, a területet berendezték majd összepakolták. 

– Fujdelné Farkas Máriának és Telekné Schneider Erzsébetnek,
akik a szalmabálákból gyönyörű díszletet varázsoltak. 

– Mindazoknak, akik a vendéglátás feladatát magukra vállalták
és a finom lángost sütötték, Kriszt Henrikné Matildnak, Féth Fe -
renc né Ilának, Szabó Györgyné Erikának, Vidicki Miklósné Évá-
nak, Dósa Csabáné Marikának. 

– Viktor Máténak aki a hűs édes finomságot, a  fagyit készítette. 
– Märtz Csabának az ízletes gulyásért. 
– Akik a kisült inycsiklandózó bureket kínálták, Básitsné Gyön-

gyinek, Bobonkov Anasztáziának, Vörös Latinkának.
A színpadi műsor után a Benetton Band gondoskodott a jó han-

gulatról, megállás nélkül húzták a talpalávalót. Így a táncházból
egy igazán jó buli kerekedett. 

A sötétedést megvárva a tutajok a Duna vizére kerültek. Nagyon
szép látványt nyújtott,  ahogy a kis tutajokra erősített úszógyertyák
lebegtek a vízen. Ezzel is emlékeztünk a sváb ajkúak betelepítésére.

A Nemzetiségi Nap idén is egy igazán jó hangulatú, látványos
rendezvény volt.
https://www.youtube.com/watch?v=-fYo4Q40k9o

Tóthné Kriszt Judit polgármester
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Idei első félévben is sűrű összejövete-
lek voltak a Csüngő ha sú Csépiek Csapa-
ta háza táján. Nem számítanak az időjárási
vi szonyok, lehet hideg vagy akár meleg,
golyót dobálgatni mindig lehet. A sziget-
csépi strandon folynak a gyakorlások, fel-
készülések a versenyekre, szinte minden
hétvégén megtalálható a klub jó néhány
tagja ilyenkor.

2022. január „Köcsög kupa” házi ver-
seny.

2022. március 19-20. hagyományte-
remtő „Tavasz Kupa” ahol 12 fő szlovák
és 24 fő magyar játékos vett részt.

2022. 06. 04-05. „Pün-
kösdi kupa” a CSCSCS
petanque klub nagyversenye.
– Triplett: 10 csapat (30 fő)

I. hely: Perge Lola, Fab -
rice Dedeje, Pesti Zoltán
(Bu dapest Petanque Klub)
– Duplett: 13 csapat (26 fő)

I. hely: Pataki Zoltán és
Poroszlai László (CSCSCS
Klub)
Gratulálunk a nyerteseknek! 

Versenyeink nem jönnének létre a ked-
ves támogatóink nélkül, köszönjük Kirch -

ner Tamásnak, Köpcös Invest Kft.-nek,
Be ke Gabriellának, Zelei Zsoltnak és Szi-
getcsép Önkormányzatának a támogatásu-
kat. Külön köszönet a strandon a petanque
pálya világításának megvalósításáért Märcz
Csa bának, Kirchner Zsoltnak, Du mits Ta-
másnak, Kocsis Pálnak és Lászlónak, Sipos
Antinak. 

Kovács Gábor, Tojás (CSCSCS Klub),
aki szervezi, rendezi a versenyeket, ese-
ményeket. Tőle tudom a történéseket, in-
formációkat a klubbal kapcsolatban, hogy
az olvasókkal meg tudjam osztani. Kö-
szönjük Tojás a beszámolókat!

Zeleiné Virág Melinda

PETANQUE...

Foci, foci, foci

A Szigetcsép Sc Sport Egyesület a bajnoki szezon zárása után
megtartotta szokásos évzáróját, amit egy hagyományos, baráti foci-
meccsel zárnak mindig, az aktuális felnőtt csapat a „régi” nagy csapat
ellen. Lezárult a Bozsik-program is, gyerekek között kiosztásra kerül-
tek az érmek, melyeket edzőjük Bruszt György (Stuka) és az egyesület
elnöke Zelei Zsolt adott át.

Volt közös vacsora, koccintás, nagy beszélgetések, ugrálóvár és
jókedvből sem volt hiány. A szervezést Bu zássy-Rókás Bernadette,
Lőrincz József és Rozgics Zsolt vállalta, az ugrálóvárat Nagy-Löki
Miklós ajánlotta fel, köszönjük nekik! Itt ragadnám meg az alkalmat
hogy külön kö szönetet mondjak Rozgics Zsolt nak az áldozatos mun-
kájáért amit a focipálya minőségjavítása érdekében tett és mint edző
vállalta a csapatot. Hajrá Szigetcsép! Szép volt fiúk!

Zeleiné Virág Melinda

Köszönet az Új-Ház Cent-
rum Bau Star 98 Kft.-nek:
Kirchner Józsefnek, Kirch -
nerné Ancsának, Kirch ner
Tamásnak, Kirchner Va lé -
riának, akiknek jóvoltából a
Szigetcsépi Általános Iskola
és AMI 45 tanulója a hely-
színen szurkolhatott a ma-
gyar válogatottnak. 

Süki Judit 

SPORT  •  SPORT • SPORT 



A gyermeknapi ünnepsorozatra a meg-
szokott óvodai környezetben, intézmé-
nyünk területén került sor. A gyerekek biz-
tonságos körülmények között láthatóan jól
érezték magukat és felszabadultan játsz-
hattak.

Legkiemelkedőbb programjainkat –
mint a mostani is – projekt hetekben szok-
tuk megvalósítani. Ennek keretében min-
dennapra készítettünk meglepetéseket a
gyerekeknek. 

A hajnali órákban elsőként dinoparkot
alakítottunk ki az egyik homokozóban. Az
ügyes kezű óvó nénik dinoszauruszokat,
dzsungelt és valóban működőképes vulká-
nok makettjeit állították össze. Félelmetes
hanghatások közepette a sütőpor, mosó-
szer ételfesték ecet keveréke reakcióba
lép ve egymással több helyen is hatalmas

vulkánkitöréseket eredményeztek. A gye-
rekek izgatott örömmel és ovációval fo-
gadták az eseményeket. Béla bácsi, a
gondnokunk gipszből kiöntött dinó cson-
tokat rejtett el a dzsungel közepén, ame-
lyet két-három napig is keresgéltünk a
gyerekekkel. Az ásatások során ecsettel
tisztogattuk le a csontokat, amelyeket egy
kartonra előre megrajzolt dino formára
raktunk ki. Folytatásként a következő ho-
mokozókban a kincskereső játékot indí-
tottunk el. A homokban elásva gyermek-
napi ajándékok után kutattunk. Az elrej-
tett buborékfújók nagy örömöt és egész
napos elfoglaltságot jelentettek a gyere-
kek számára.

Másnapra a Szülői Munkaközösség
tagjai finom töltelékekkel készült pala-
csintákat készítettek az ovisoknak. Olyan
sokat kaptunk, hogy még délután is ehet-
tünk belőle, de mint tudjátok ebből sosem
elég! Köszönjük szépen!

A héten mindenki behozhatta saját ke-
rékpárját és minden nap használhatta az
udvaron. 

Következő napon a Nefelejcs bábszín-
ház látogatott el hozzánk.

A hét további részében aszfaltrajz ver-
senyt szerveztünk az óvoda előtt. Elláto-
gattak hozzánk az Önkéntes Tűzoltók,
akik ugrálóvárral érkeztek hozzánk. Lehe-
tőséget adtak arra, hogy a gyerekek valódi

tűzet, valódi fecskendővel olthassanak,
valódi, szirénázó tűzoltó autón utazhassa-
nak. Játékparkot alakítottak ki számukra
az ovi előtt mini kocsikkal, bójákkal,
amelyekkel gyakorolhattuk a helyes köz-
lekedést. Az általuk meghirdetett rajzpá-
lyázat nyerteseit, Kokas Anikót, Meisz te -
rics Márkót és Isa Hannát értékes ajándé-
kokkal jutalmazták meg. A rendőrség játé-
kosan, puzzle kirakókkal mu tatta be a gye-
rekeknek a közlekedési táblákat, a közleke-
dés szabályait, de nagyon népszerű volt a
valódi eszközökkel történő tenyér-ujjle-
nyomat vétele is. Biztonságunkra mindkét
nap a polgárőrök vigyáztak. Kö szönjük
szépen munkájukat!

A tartalmas programok örömteli és ma-
radandó élményt adtak mindenkinek. Kö-
szönjük a szép napot!

(M.W.A)
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A Záhonyi Hugóné Óvoda kezdeménye-
zésére környezetvédelmi pályázatot indí-
tottunk az óvodás és kisiskolás gyerme-
kek számára. A jelentkezők rajzban fo-
galmazhatták meg, mit tudtak tenni kör-
nyezetük védelme érdekében a tanév so-
rán. A környezetvédelmi rajzpályázat cél-
ja a környezeti nevelés elősegítése, kör-
nyezettudatos gondolkodásra való neve-
lés, az egyén felelősségének tudatosítása.
A pályázat olyan alkotni vágyó és kreatív
gyerekeknek adott teret, akiknek szívü -
gyük a környezetvédelem és készek rá,
hogy megmutathassák, ők mit tudtak ten-

ni a környezetük megóvásáért. A beérke-
zett pályaművek közül a legjobb alkotá-
sokat zsűri értékelte és kiválasztotta a
nyertes rajzokat, festményeket. 

A legjobb alkotások kiállításra kerültek
az óvoda aulájában, majd nyilvánosan
hirdettek eredményeket: a legkreatívabb
és legszebb kidolgozású pályaművek
környezet- és természetvédelmi témájú
könyv ajándékokban részesültek:
Óvodáskorú gyermekek kategóriájában:
I. Vadász Boglárka 
Különdíjat kapott: Cs. Nagy Erik.
Kisiskolás kategóriában:
1. Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfo-

kú Művészeti Iskola növendékei közül:
I.  Fritz Loretta
II. Kálmán Anna és Deák Anita
III. Frey Bence.
Különdíjat kaptak: Buzássy Ajsa és Bu -
zás sy Mira.

2. Lórévi Általános Iskola növendékei
közül:
I.  Gyuricza Bianka
II. Vadász Máté.

Gratulálunk a nyerteseknek!        

Márfiné Werling Angéla

A környezetvédelmi rajzpályázat nyertesei

GYERMEKNAP AZ ÓVODÁBAN

Óvodai hírek
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Bilisics Lara, Billige Botond,  Estefán Zsejke, Farkas Dóra, Isa Hanna, Kaliczka Fruzsina, Katona Ákos, Keleti Lia, Koczó Patrik, 
Kósa Olivér, Karf  Nóra, Lakatos Leticia, Lőrincz Gábor, Lőrincz Zsolt,  Nagy Gyula, Nagy Míra,  Skirta Dorina,  Staszkiv Biborka,

Tőzsér Lili, Zelei Petra.

Fotó: Ignáczy Adrienn



Gyerekek: Mi az a KIMI- SZTÁR?
Anna néni: Az egy énekverseny, karaoke zenei alappal könnyűze-

nei dalokat énekelnek a gyerekek. Mindenki a kedvenc dalát énekel-
heti.
Gyerekek: Vagyis olyan, mint az X faktor? Akkor miért KIMI-
SZTÁR- nak hívják?

Anna néni: Mert a mi iskolánk rövidített neve KIMI volt még ak-
kor, mikor ez a hagyomány elindult, tehát a mi iskolánk SZTÁRJAIT
keressük!

Gyerekek: Lesz zsűri is?
Anna néni: Természetesen, Lívia néni, Béla bácsi, Csaba bácsi,

Fatime néni és persze Jutka néni. Sőt, még gyerek zsűri is lesz, Brigi
néni segítségével, hiszen a Diákönkormányzat szervezi a versenyt!

Gyerekek: Igazi zenekar is lesz?
Anna néni: Sajnos nem, de a hozott zenei alapokat két nyolcadikos

fiú, Farkas Martin és Fekete Árisz fogja lejátszani, a mikrofonokat is
ők kezelik. A bemondó Varga Nóra lesz.

Gyerekek: Mit lehet nyerni?
Anna néni: Az első három helyezés díjai: meglepetés, amit a

Diákönkormány zat biztosít, minden kategóriában, sőt még különdí-
jat is ad a gyerek zsűri! Akkor hát ki szeretne részt venni?

Természetesen többen jelentkeztek, összesen 14 alsós és 11 felsős
produkció hangzott el 2022. június 10- én. Az iskola apraja-nagyja

naphosszat feszült figyelemmel hallgatta az ifjú tehetségek színvona-
las műsorát. Íme az eredmény: 

1.- 2. osztály: 1. Fritz Loretta 2. Kormány Liána 3. Gergics Amira
KÜ LÖN DÍJ: Fritz Loretta

3.- 4. osztály: 1. Balázs Eszter 2. B adó Kristóf (gitárkíséret: Gál
Csongor) 3. Tóth Noémi KÜLÖNDÍJ: Balázs Esz ter.

Alsós csapatok: Megosztott 1. hely: Bu zás sy Ajsa és Mira, Fíbi
Péter és Dimeg Do minik. KÜLÖNDÍJ: Buzássy Ajsa és Mira.

5.- 8. osztály: 1. Fütő Petra 2. Szick Nóra 3. Piller Fanni. KÜLÖNDÍJ:
Fütő Petra.

Felsős csapatok: 1. Angyal Olivér és Fekete Árisz 2. Fütő Petra és Vaj-
da Noémi 3. Angyal Olivér, Piller Fanni és Tribol Emma  KÜLÖNDÍJ:
Hosszú Zoltán.                                                                                               

Csányi Anna
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Nemzetiségi nap
Idén május 28-án újra megrendezésre került a Nemzetiségi
nap, melyen az iskolánk  több produkcióval szerepelt. A
sváb és a szerb táncosaink színvonalas műsort adtak Asókné
Telek Katalin, Kitzinger Klára és Fövényiné Vásárhelyi
Zorica irányításával. Itt több korosztályban, csoportban is
táncoltak a gyerekek. A nyolcadikosok a keringővel is elva-
rázsolták a nézőket.
A 6. osztály Antoni Anett és Szova Ágnes vezetésével a
„Das Rübchen” című mesét állította színpadra, melyben
szerepeltek a 2., 3,. és 4.osztályos diákok is. A fellépésről ta-
núskodjanak a fotók.                                             dr. Szova Ágnes

Mi is az a KIMI-SZTÁR?
Helyszín: Szigetcsépi Általános és Alapfokú

Művészetoktatási Iskola, 1. osztály

Iskolai hírek



A tavalyi tanévben iskolánk elnyerte
az Ökoiskola címet, ennek fényében a
könyvtár rendszeresen bővíti a környezet-
védelemmel kapcsolatos könyveinek szá-
mát, és az intézményünk is tudatosan be-
tervezi az éves munkatervébe a különböző
természetvédelmi programokat. Célunk, a
gyermekek és a szülők számára lehetősé-
get biztosítani arra, hogy ez a szemlélet, a
családok mindennapi életében is jelen le-
gyen. Hiszem azt, hogy már gyermekkor-
ban meg lehet alapozni azt a fajta gondol-
kodásmódot, amellyel később sokat tehet-
nek a bolygónk élővilágának megmenté-
sére. A tapasztalati úton történő tanulás
jegyében különböző foglalkozásokon vet-
tek részt diákjaink.

A Szigetcsépi Könyvtár szervezésével
lehetőségünk nyílt részt venni 2022. má-
jus 2-án, a Csodabogarak Alapítvány, Bo-
gárháton – mentsük meg a Földet című in-
teraktív előadásán. Vendégeink a külön-
böző rovarok világáról és életéről a gyer-
mekek életkorának megfelelően tartottak
bemutatót. Célunk volt továbbá, hogy a
gyermekek ismereteit bővítsük a rovarok-
ról és azok hasznosságáról. Megtanulják
azt, hogy minden élőlénynek fontos szere-
pe van az ökológiai egyensúly fenntartá-

sában. Az a tapasztala-
tunk, hogy általában
na gyon kevés ismeret-
tel rendelkeznek az
ízeltlábúakról és az éle-
tükről. Ezen a rendha-
gyó környezetismeret
órán a rovarok szem-
szögéből láthatták a
kö rülöttük lévő vi  lá -
got. 

F o l y t a t á s k é n t ,
2022. június 3-án a
Mézerdő Méhészet lá-
togatott az iskolánkba
a méhekről és az álta-
luk készített egészsé-
ges finomságokról elő-
adást tartani. Az a tapasztalatom, hogy a
gyermekek általában keveset tudnak a
méhekről, de kellemesen csalódtam a mi
tanulóinkban. Az előadók nagy megelé-
gedettségére nagyon tájékozottak voltak
sok területen. A különböző méhészeti ter-
mékekkel megismerkedhettek és meg is
megkóstolhatták azokat. A méhkenyér ki-
vételével, minden más nagyon ízlett diák-
jainknak.

A tanév zárásaként a harmadik osztály

ellátogatott az Elek-Ágh Állatmenhelyre,
Tökölre. Megismerkedhettünk a menhely
dolgozóival és az ott élő és gazdára váró
kutyákkal. Betekintést nyertünk a men-
hely életébe, a kutyák délutáni játékáról a
gyermekek gondoskodtak. Úgy gondo-
lom, hogy a felelős állattartás alapjait si-
került lefektetni a jövő kutyatartóinak.
Véleményük szerint ez egy fantasztikus
kirándulás volt.

Fövényiné Vásárhelyi Hajnalka
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Ökoiskolai programok

A Szigetcsépi Ált. Iskola pedagógusai a
tanév fáradalmait egy 3 napos kirándu-
láson pihenték ki, saját szervezésben. Ez
alatt a 3 nap alatt B-A-Z megye szép tájait
jártuk be. (Részletesen megismerkedve
Szo  va Ági életútjával ☺)

1. nap Miskolc-Lillafüred, Bükkszent ke -
reszt volt az úti cél. Mindkétszer Abaúj-
szán  tón volt a szállásunk.

2. nap: Regéc-Vizsoly-Boldogkőváralja-
Tállya-Mád volt a programon.

3. nap: Gönc-Telkibánya-Sárospatak-
Ten  gerszem következett.

Csodás helyeken jártunk, köszönet érte
dr. Szova Ágnes tanárnőnek a program
megszervezőjének. Továbbá köszönetemet
fejezem ki azért a támogatásért, amit a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat, Nikolics
Milován alpolgármester úr és Buzássy-Ró-

kás Bernadette képviselő asszony nyújtott a
költségek mérsékléséhez, illetve a Sziget-
szentmiklósi Tankerületnek az utazáshoz
biztosított autóbuszért.

Süki Judit intézményvezető



12 Szigetcsépi  Hírek

XXVIII. évfolyam 3. szám 2022. július

Iskolánk, közösen a szigetújfalui Móra
Ferenc Általános Iskolával május 30-tól júni-
us 2-ig, sikeres pályázat keretében, tanulmá-
nyi kiránduláson vett részt. Kirándulásunk
céljaként a magyarokhoz fűződő kulturális és
történelmi emlékhelyek felkeresését, megis-
merését; a határon túli magyarsággal kapcso-
latos tudásunk bővítését említem meg. Úti
célunk Horvátország volt, ahol a Csillagös-
vény Utazási Iroda szervezésében csodálatos
négy napot töltöttünk el. 

Az előkészítő foglalkozások alkalmával
rendhagyó történelem órán magyarázta el Korek Györgyné tanárnő,
hogy mi az oka annak, hogy ennyi magyar él a határainkon kívül.
Jártunk a Magyarság Háza szervezésében az Uránia moziban, ahol
egy külhoni magyar lány életébe kaptunk betekintést. Végül pedig a
tanulók csoportmunkában készültek fel az egyes helyszínek látniva-
lóiból, érdekességeiből, majd ezeket bemutatták egymásnak.

A kirándulásunk első állomásaként Csáktornyára a Zrínyiek
sasfészkéhez érkeztünk. Tettünk egy sétát a csáktornyai várnál,
megkoszorúztuk a turul madaras központi emlékoszlopot. Követke-
ző állomásunk Varasd volt, amely mintegy 10 évig Horvát or szág
fővárosaként működött. Városnézésünk során felkerestük az Erdő -
dy ek várkastélyát, és tettünk egy sétát Európa talán legszebb barokk
belvárosában.

Napunk végén elfoglaltuk tengerparti szállásunkat Kraje vi cán.
A szobák rendezettek voltak, kilátásunk csodás, közvetlenül a ten-
gerre nézett. Ebben a hotelben gazdag svédasztalos terítés várt ben-
nünket, ahol magunk állíthattuk össze, hogy mit és mennyit kívá-
nunk enni. Az étkezés változatos és bőséges volt. Úgymond „hab a
tortán”, hogy a kilátás az étkezőből is lenyűgözött mindenkit. Két
éjszakát töltöttünk itt.

Második napunkon a Fiuméhez tartozó Tersattoba látogattunk
el. Felkerestük Tersattoi Mária búcsújáró templom kápolnáját,
amely magyar hadihajók emlékét őrzi. Felsétáltunk Tersatto várába,
melyet a Frangepánok építettek a 13. században. Megnéztük a ma-
gyar időkben épült piacot, a színházat, a Magyar Királyi Tengeré-
szeti Hatóság épületét. Láthattuk a magyar feliratú kikötői bójákat
és a Baross emléktáblát.

Délutáni programként Abbáziába, a tengerpartra látogattunk,
ahol mindamellett, hogy megcsodáltuk a régi nemesi származású
magyar családok villáit, a gyerekeknek fürdőzésre is adódott lehe-
tőségük. 

A kora délutáni órákban fakultatív programként hajókirándulá-
son vettünk rész az Adrián, 90 percnyi panoráma hajózás során
megtekinthettük part menti épületeket, Lovran gyönyörű tenger-
partját.

A gyerekek nagyon élvezték az utat, majd visszatérve a szállá-
sunkra, a bátrabbak még újra fürödhettek a tengerben.

Harmadik napunkat Zágrábban, Horvátország fővárosában
töltöttük. A városnéző séta után meglátogattuk a Káptalandombon
emelt székesegyházat, a horvát Szábort, vagyis az országgyűlést,
amely a Szent Márk templomra néz, amelyen a Horvátország és
Zágráb címerét Zsolnai cserépből rakták ki. A szabadidőben a gye-
rekeknek alkalmuk volt helyi édességek, ajándékok vásárlására.

Harmadik éjszakánkat Csúzán töltöttük, egy barátságos panzi-
óban, ahol mindenki magyarul beszélt, s ez tovább fokozta az ottho-
nosság érzését. A belső udvarban egy nagy közösségi tér helyezke-
dett el, így a két iskola diákjai egy kellemes, vidám estét tölthettek
el együtt. 

Utolsó napunkon ellátogattunk a várdaróci tájházba, amely falu
központjában található, és ahol megismerhettük a baranyai magyar-
ság hagyományait. Egy gazdag gyűjteményű kiállítást nézhettünk
végig, előadásokat hallgathattunk meg, vetítést láthattunk. A gyere-
kek nagy érdeklődéssel hallgatták, főként a település népszokásá-
nak történetét, a kakasütést. Most már nem élő állattal őrzik ezt a
hagyományt, hanem bábukkal, és jelmezes felvonulás is kapcsoló-
dik hozzá. 

Utunk további állomásaként a Kopácsi-Rét Nemzeti Parkban
tettünk egy sétát. Bár nem a tervezett mocsarak fölött lévő fapalló-
kon vitt utunk, de így is megcsodálhattuk a több hektáron elterülő
védett területet. 

Villámlátogatást tettünk Laskói Általános Iskolában, ahol iga-
zán szívélyesen fogadtak, körbevezettek bennünket az épületben,

beszélgettünk az életükről, munkájukról, ta-
lálkozhattunk az ottani 8.-os diákokkal.

A Dráván átkelve érkeztünk meg
Eszékre, ahol valamikor az a török fahíd ál-
lott, amelyet Zrínyi égetett fel. A főtéren
meg tekintettük a Szent Péter és Pál Nagy-
templomot és a főbb nevezetességeket.

Hazaérkezve értékelő foglalkozásokon
beszéltük meg élményeinket, a látottakat; ér-
tékeltük, mi tetszett a legjobban. Elmeséltük
a csépi iskola összes diákjának, hogy hol vol-
tunk, milyen alkalomból, miket tapasztal-
tunk. Mindezt prospektusokkal, fényképek-
kel, tablókkal tettük elképzelhetőbbé. A be-
mutatót még puzzle játékkal is színesítettük.

Kirándulás a magyar kulturális kincsek és történelmi
emlékhelyek színterein, Horvátországban
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„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,
Csak álom volt a régi jó világ,
És mint a fecske alkonyati szélnek,
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.”

Húsz tanulónk ballagott el június 11-én a Szigetcsépi Általá-
nos Iskolában: Angyal Olivér, Dögei Zsolt, Farkas Martin, Fe-
kete Árisz, Fibi Tamás, Fürjész Péter, Hosszu Sándor, Hosszu
Zoltán, Joó Nikolett, Katona Csaba, Kovács Viktória, Kun-
Urbán Zorán, Magyar Maja, Mindenszki Levente, Orgován
Andzseló, Őri Zille Pálma, Piller Fanni, Sütő Zétény, Tribol
Emma, Varga Alexand ra. 

Kedves Ballagó Nyolcadikosok!
Nyolc évvel ezelőtt, nagy izgalommal léptétek át az iskola

kapuját. Mintha csak tegnap lett volna mindez, s már búcsúztok
is iskolánktól.  

Hatéves, megszeppenten tébláboló kisdiákból éretten gon-
dolkodó ifjúvá serdültetek. Minden egyes tanév elteltével foko-
zatosan hátráltunk mi, tanítók és tanárok, s hagytuk, hogy egyre
több mindent tegyetek meg: erősödjetek, fejlődjetek érzelmileg
és értelmileg is. 

Az elmúlt években alaposan megismertünk benneteket, szí-
vünkhöz közel kerültetek, számtalan emlék jut eszünkbe a kö-

zös programokból: kirándulások, biciklizések, vizsgák izgal-
mai, felvételi, a közös táncok, az utolsó keringő, a  műsorokra
való készülődés, amelyeket együtt éltünk meg.

Mennyire igaz: az idő az átélt élmények minőségétől függ.
Nektek pedig meg kellett tanulnotok felelősen dönteni, hogy

mi jó és rossz. Elfogadni a sikereket és a kudarcokat, tervezni és
újratervezni, ráhagyatkozni másokra és leginkább hallgatni a
belső hangra. Ezeket a leckéket bizony nem írták le a tanköny-
vek számotokra, mégis itt, az iskola különböző élethelyzeteiben
tanultátok meg őket.

Mindannyian ugyanabból a fészekből kerültök ki, egy osz-
tályközösség tagjai voltatok. Ugyanakkor más-más tantárgyakat
szerettetek meg az elmúlt években. Más a hobbitok, más tanár-
ral tudtatok igazi mély emberi kapcsolatot kialakítani. Mind-
annyian másban vagytok sikeresek.

És mégis: a legfontosabb pillanataitok közösek voltak a 8 év
alatt. 

És ezeket a legfontosabb pillanatokat viszitek magatokkal
értékes tapasztalatokként a következő helyre. Ez nincs beje-
gyezve a bizonyítványotokba. Mégis biztos alapot adnak nektek
ahhoz, hogy helyt álljatok majd. Kívánok Mindenkinek, Szü-
lőknek, Diákoknak boldog középiskolás éveket és sok sikert!

Antoni Anett,  a ballagó osztály osztályfőnöke

1. osztály
- Fóri Gábor János
- Frey Bence
- Inczédy Zoé Natália
- Kormány Liána
- Kovács Alexandra Barbara
- Péter Botond
- Tóth Sivó Milán

2. osztály
- Billege Bendegúz
- Buzássy Mira
- Buzássy Ajsa
- Nagy-Löki Liliána
- Szekeres Dóra Krisztina
- Szász Levente Péter

3. osztály
- Badó Kristóf
- Dobrotka Angelika Helena
- Fibi Péter
- Goldschmidt Alexandra
Kinga

- KirchnerRéka Rebeka
- Papp Ágnes Angéla
- Rókás Balázs

- Tóth Márk

4. osztály
- Nagy-Löki Bence
- Gyurkovics Bendegúz
- Képíró Csenge Kamilla
- Kirchner Dániel

5. osztály
- Virágh András

6. osztály
- Marsovszky Anna
- Medve-Szalai Zalán

7. osztály
- Jansik Nóra
- Józsa Levente Lajos
- Varga Nóra

8. osztály
- Fibi Tamás 
- Magyar Maja
- Piller Fanni
- Tribol Emma Tímea

Kitűnő tanulók 2021-2022 

Évzáró kiállítás és hangverseny 
A Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-

lában 2022. június 8-án rendeztük meg a hagyományos évzáró
kiállítást és hangversenyt. 

Nagy izgalommal várta ezt a lehetőséget minden gyermek és
felnőtt, hiszen az elmúlt néhány évben a járványügyi intézke-
dések miatt nem élvezhettük e rendezvény örömeit. A szépen
feldíszített aula megtelt az ünneplőbe öltözött, izgatott gyerek-
sereggel, kíváncsi, büszke szülőkkel. A táncosok bevonulása
csendre intette a még próbáló zenészpalántákat és beszélgető
felnőtteket, így végre elkezdődhetett a várva várt program! Két
táncos és 21 zenés produkcióban gyönyörködhettek a jelenlé-
vők: furulyán, zongorán, gitáron és ütőhangszereken szólaltat-
ták meg a gyerekek a zeneirodalom remekeit. A muzsikálásba
alkalmanként tanáraik is bekapcsolódtak, így a kamarazenélés
élményét is tapasztalhattuk. A megérdemelt taps után a szerep-
lők és nézők együtt csodálhatták meg a képzőművészeti tan-
szak kiállítását az aulában és az osztályteremben. Öröm volt
látni, ahogyan szülők és gyerekek együtt fotózkodtak a kiállí-
tott remekművek előtt!  

Csányi Anna
tanszakvezető tanár

A pályázat tervei: ismerkedés a kirándulás programjával, felké-
szülés a látnivalók bemutatására, élményszerű megtapasztalás,
majd itthon felidézés, értékelés, beszámoló mind együtt egy kerek
egészet alkotnak.

Egy csodálatos útban volt részünk, ahol nagyon sok élménnyel
és tudással gazdagon jöttek haza tanulóink. Láthatták, hogy a hatá-
rainkon kívül, a hazánkat körül ölelő országokban is élnek magya-
rok, akik különböző módokon, de hűen őrzik nyelvüket, hagyomá-
nyaikat, magyarságukat.

Asókné Telek Katalin, Badó Eleonóra pedagógusok
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