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Évértékelés, tervek, gondolatok
Véget ért a 2014-es
esztendő, eljött a számvetés
ideje, s itt az idő az új év
tervezésére. Az év utolsó
napjaiban, az áldott karácsony ünnepét követően
ezek a gondolatok uralják a
közéletet, az emberek gondolkodását. A számvetés
során visszatekintünk a mögöttünk álló esztendőre, végiggondoljuk annak történéseit, elemezzük, minősítjük tetteink helyességét, hatásait.
Az új képviselő-testület ezen elemzést, mint saját tettek sorozatát csak október óta, rövid időre vetítheti ki az óévre. Ennek
ellenére a testület régebbi tagjai számára igenis jelentős eseményekkel bíró, tartalmas évet jelent 2014.
A falu életének megszokott, magas színvonalú biztosítása
mellett felújításra kerültek közútjaink, és elindítottunk két jelentős beruházást. Bár mindkét beruházás a falu költségvetésén
kívüli forrásból valósul meg, jelentősen befolyásolja, kényelmesebbé, egészségesebbé teszi környezetünket. Ez a két beruházás az ivóvízminőség-javító program, melyet uniós forrásból
finanszíroznak, illetve a Duna-parti szennyvízelvezető beruházás, mely az uniós támogatás mellett a tulajdonosok hozzájárulásával valósul meg.
Az év utolsó harmadát a választásokra való felkészülés, a
választás és az azt követő közéleti rend kialakítása és beindítása jellemezte. Az elmúlt 3 hónap tapasztalatai bizakodásra
adhatnak okot. A megalakult új testület lendülettel, odaadással
és tudása legjavával állt a rá váró feladatok megvalósítása elé.
Ennek eredményeként sikerült a falu közlekedésének átszervezése, a Kertész múzeum előtti járdaszakasz megépítése, a helyi
újság megújítása, a faluháznál a fedett szín befejezése, illetve a

Duna-part közvilágítása kiépítésének a megkezdése. Közösségi eseményként megrendeztünk egy sikeres jótékonysági
Mikulás-futást, illetve a rövid ideig tartó fagyok jóvoltából
egy nagyon hangulatos és folytatásra érdemes péntek délutáni
jégdiszkót. Így a számvetés sikerekről, eredményekről,
fejlődésről szól.
Az év tervezését a reális lehetőségek figyelembevételével,
de bizakodva, optimizmussal kell hogy végezzük. Erre az év
végi tapasztalatok adnak alapot. Célunk a saját bevételek
lehetőség szerinti növelése, ésszerű felhasználása, a pályázati lehetőségek maximális kihasználása. A testületi tagok
tenni akarása is reményt ad arra, hogy a falu lakói részéről
már megszokott s jogosan elvárt egyenletes fejlődést, biztonságos működtetést az elkövetkezendő időszakban is biztosítani tudjuk.
A fenti célok megvalósításához a testületi munkán túl a civil
szervezetek önzetlen, áldozatkész segítségére, vállalkozóink
lehetőségeikhez mért támogatására is szükség lesz.
Ezen időszakban az év alakulásáról még kevés információval
rendelkezünk. A tervezés elején főleg az előző év tapasztalatai
adnak támpontot. Ezek alapján bizakodhatunk, hogy ésszerű,
reális céljaink ebben az évben is megvalósíthatók.
Ezen egyéni és közösségi célok megvalósításához kívánok
mindenkinek sok sikert, kitartást, erőt és egészséget az
újesztendőben!

Takács András polgármester
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Ha elmúlik karácsony….

2015. január-február

„Ha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványabban ég, de ha vigyázunk rá, nem alszik ki még”, így szól a közismert Neoton Família
dalszöveg. Ez így igaz, pedig milyen jó volna valamit a hétköznapokba is átmenteni a karácsony magával ragadó szépségéből, meghittségéből. Berendezhetnénk az életünket figyelmes ajándékokkal, mosollyal, szeretettel, a másik iránti odafigyeléssel, megértéssel. Ehhez csak az
kell, hogy többet gondolkodjunk arról, hogy mi számunkra a valóban fontos kérdés, mit jelent számunkra a másik ember, akivel együtt gyújtottuk meg a gyertyát, vagy akinek a hiánya nagyon fájt az ünnepek alatt. Gondolkodjunk el azon, hogy hűségesek vagyunk-e az eszményekhez, azokhoz a dolgokhoz, amelyeket az út elején elterveztünk, megálmodtunk, s hol tartunk ma, milyenek lettünk. Vigyázzunk egymásra, családunkra, embertársainkra a hétköznapokban is, folyamatosan, örökké!
Ezekkel a karácsonyra készülődést, ünnepségeket, rendezvényeket megörökítő fotókkal is szeretnénk elősegíteni, hogy a szeretet lángja még
karácsony után is minél tovább égjen. Köszönjük az ünnepségeket, rendezvényeket szervező, abban résztvevő, azt segítő felnőttek, gyermekek
közreműködését.

December 6-án Szigetbecse Önkormányzata megtartotta az I.
Jótékonysági Mikulás-futást. Örömmel üdvözölte a lakosság az ötletet. Az esős idő ellenére szép számmal megjelentek a résztvevők. A
rendezvény nagyon jó hangulatban zajlott le, s az adakozók jóvoltából hatvannyolcezer forint jött össze, melyet a szigetbecsei iskolás és
óvodás gyermekek részére ajánlott fel az önkormányzat. Reméljük,
hagyomány lesz a rendezvényből, s a következő években még többen
eljönnek ezen összefogást, együttlétet, s vidámságot, pici sportolást
is jelentő rendezvényre.

Advent második vasárnapján dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök celebrált misét a katolikus templomban.

A Szigetújfalui Zenebarátok Énekkara karácsonyi koncertet adott
a katolikus templomban.

A Szigetbecsei Hagyományőrző Kör szervezésében gyermekeink
textil és papír anyagokból karácsonyi díszeket készítettek az általános iskolában. Segítők: Kiss Marianna, Horváth Gyuláné, Kausitz
Károlyné.
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A Nyugdíjas Klub ez évben is megszervezte karácsonyi ünnepségét, ahol vacsorával és ajándékozással kedveskedett tagjainak. Ez évi
rendezvényén a Hagyományőrző Kör a várakozásról, az egymásra
figyelésről szóló előadással lepte meg a nyugdíjasokat. Benedek apó
történetén keresztül megtalálhattuk az elveszett gondoskodást.
Felelevenedett a Stille Nacht története, majd egy-egy versszak németül, magyarul, hisz nincs karácsony enélkül. Gyönyörködhettünk két
énekben is, melyek megkoronázták az előadást. Köszönjük a fellépő
gyerekek, Deminger Diána, Deminger Bence, Kis Virág, Bede Nikolett, Szeredi Tamás szereplését. Méltó befejezése volt a műsornak,
hogy a Nyugdíjas Klub tagokkal közösen elénekeltük a Kis karácsony kezdetű dalt.
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Nemzetiségi Önkormányzat, a Szigetbecse Községért Közalapítvány,
Györke Péter és neje. A színpadra felállított karácsonyfát Majer
Andrea adományozta az iskolának. A rászoruló gyermekek részére az intézmény „cipősdobozos” ajándékokat gyűjtött, melynek során
a körzeti iskolák közül az első helyezést érte el.

A Szigetbecsei Zenebarátok Köre karácsonyi koncertet tartott a
Petőfi Sándor Művelődési Házban. A rendezvényen fellépett a
Makádi Csiribiri Mazsorett Csoport is. A fergeteges táncbemutató
után a Zenebarátok Körétől karácsonyi énekeket hallhattunk, majd a
rendezvényen megjelentek együtt énekelték el a „Csendes éj” című
dalt. Nagyon szép volt a koncert.
A Sziget-csücske Természetbarátok Egyesülete is megtartotta évzáró ünnepségét. Az ünnepségen Szabó Béláné elnök összefoglalta az
Egyesület éves munkáját, eseményeit, majd a nyári csehországi kirándulásról összeállított videófilmet nézhették meg a megjelentek. A
rendezvény vacsorával és tánccal záródott.

A szigetbecsei negyedik és hatodik osztályos gyermekek is egy
nagyon hangulatos előadással tették emlékezetessé az ünnepi készülődést. Köszönjük a gyermekek felkészülését segítő Majorosné
Widemann Tünde, Jeschek Ibolya, Csendesné Ferenczy Gyöngyi
tanárok és Kőhegyiné Lengyel Anikó díszletet készítő nevelők
munkáját. Köszönjük az iskolásoknak a szép, színvonalas szereplést.
Az iskola tanulóinak ajándékot adományozott a Szigetbecsei Német

Lumei Joli
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Püspöki keresztelő Szigetbecsén

Advent második vasárnapján misére hívogató harangok szólaltak meg a szigetbecsei templomból. Vasárnaponként ez szokásos,
de a mostani egy különleges alkalom volt. Az a nagy megtiszteltetés érte a lakosságot, hogy ismét községünkbe látogatott dr.
Veres András szombathelyi megyéspüspök. A Keszthelyi család meghívását fogadta el az ünnepi mise celebrálására, valamint
a család negyedik gyermekének megkeresztelésére.

A keresztség az a szentség, amely az embert Krisztus titokzatos Testének, az Egyháznak a tagjává teszi. A keresztségben nevet
és védőszentet kap a megkeresztelt. Úgy kell nevelni a gyermeket, hogy szülei, keresztszülei példáját követve, az Ő hitük szerint
éljen, szeresse Istent és embertársait.

Püspök urat megérkezésekor köszöntötte a család nevében
Keszthelyi Ignácné, a Ráckevei Katolikus Plébánia nevében
Brezina Károly plébános úr, a helyi egyházközösség képviselőtestülete nevében Bak Gáborné.

Püspök úrnak a szentbeszéde középpontjában az ünnepre való
készülődés állt. Tudatában kell legyünk annak, hogy nemcsak egy
emlékezésre készülünk. Legyen minden családban alkalom a
közös imádságra, a közös gyertyagyújtásra. Mindnyájan együtt
készülve, egymást segítve készek legyünk ünnepelni, s a család
minden tagja részese lehessen ennek a szép eseménynek. Ne csak
a karácsony külső körülményeivel foglalkozzunk, nyissuk meg
szívünket egy újabb szeretetteljes élmény befogadására.

A mise keretén belül sor került a keresztelésre is. Minden
keresztény szülő az Isten oltára előtt ünnepélyes ígéretet tesz
arra, hogy gyermekét Krisztus tanításai szerint fogja nevelni,
továbbadja neki hitét és vallását. Ezt az ígéretet először a házasságkötés alkalmával teszi meg. A második alkalom a gyermek
keresztelésének szertartása.

Az ezen alkalommal a Püspök úr előtt fogadalmat tett szülők
vállalták, hogy gyermeküket a keresztségre nevelik. A keresztszülő vállalta, hogy a szülőket támogatja a vállalt kötelezettségeik teljesítésében. A család negyedik gyermekének védőszentje Szent Máté apostol lett. Püspök úr a keresztény közösség nevében megjelölte Mátét a keresztség jelével, jelezve a keresztség közösségbe való befogadását.

Kívánjuk, hogy Máté és testvérei a felnőttkort elérve is olyan
példamutató életet éljenek, mint amilyet szüleik, nagyszüleik
éltek, élnek, s hitbeli meggyőződésüket vigyék ők is tovább
majd gyermekeik nevelésében!
(Lumei Joli)
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Szigetbecse Községért Közalapítvány 2014. évi
közhasznúsági beszámolója

Közalapítványunk
munkáját a az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról
2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak alapján, s az alapító önkormányzat célkitűzésének
figyelembevételével
végzi.
2014. évben a már hagyománnyá vált rendezvényeinket ismételten
megszerveztük, támogatásainkat igyekeztünk
minél szélesebb körben odaítélni. Legnagyobb munkánk volt a Balassi téri park felújítása, mellyel nagyban hozzájárultunk a „Virágos
Magyarországért Mozgalom”-tól elnyert különdíjhoz is.
Jelentős változás történt a kuratórium összetételében. A szervezet
alapító okiratának módosításával egy időben 3 tag (Fejesné
Schwarcz Erzsébet, Lerner Ibolya és Pemmer István) lemondott
kuratóriumi tisztségéről. Ezúton is megköszönjük munkájukat. A
kuratórium új összetétele: Lumei Sándorné elnök, Czár János,
dr. Cserny Zsuzsanna, Gellai Zsanett, Horák György, Schmidt
Mihályné, Szűcs Ferencné tagok. A kuratórium tagjai továbbra is
társadalmi munkában végzik feladataikat.
A felajánlott személyi jövedelemadó 1%-át a következő célokra
fordítottuk:
Általános iskolai oktatásra 100 eFt, óvodai oktatás támogatására 70
eFt-ot, Sportegyesület támogatására 100 eFt-ot, egészségügyre 150 eFtot, Védőnői Szolgálatnak adtunk 40 eFt-ot, katonai sírhoz emléktáblára
40 eFt-ot, egyéb közhasznú célra 120 eFt-ot, összesen 620 eFt-ot.
Ezúton is megköszönjük a vállalkozások és a lakosság közalapítványunknak nyújtott támogatását, a lakosság sok-sok munkával

2014. évi pénzforgalom

eFt-ban

Bevételek:
Személyi jövedelemadó 1%-a
Pest megyei Önkormányzat támogatása
Falunapra érkezett támogatás
Szigetbecse Önkormányzat támogatása
André Kertész Emlékház támogatása
Óvodai oktatási támogatás
Jótékonysági Mikulás-futás bevétele
Egyéb közhasznúsági támogatás
Összes bevétel:
Kiadások:
Falunap rendezése
Színházi előadás gyermekeknek
Buszköltség mammográfiai vizsgálatra
Fotópályázatra
Iskolai oktatásra
Óvodai oktatásra
Sakk szakosztály nevezési díj
Balassi tér parkrendezés
Anyák napi ünnepség
Működési költség
Összes kiadás:
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620
300
514
50
314
35
68
30
1931
661
95
35
127
147
79
50
380
62
64
1700

nyújtott segítségét. Kérjük, támogasson bennünket továbbra is a
személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával is! Adószámunk:
19180650-1-13.
Kuratórium elnöke

Túrázni, kirándulni hívunk minden
érdeklődőt!

Kedves Szigetbecsei Lakosok!

A szülőket, nagyszülőket, gyermekeket, az unokákat és egyedülállókat! Meghívást nyújtunk át a természetbe:
lehetőséget a kikapcsolódásra, felüdülésre, társas együttlétre vagy éppen a természet szépségében, sokszínűségében való gyönyörködésre. Az együttes kirándulás közös élmény. Egy hegycsúcs meghódítása, egy várrom megtekintése együtt sokkal maradandóbb élmény. Nem is szólva a túra során elhangzó beszélgetésekről, amelyekre a rohanó hétköznapokon alig
jut idő. Ajánlataink rövidebbek-hosszabbak, könnyebbek-nehezebbek, de mindig szép helyeket láthatunk. A szabadban végezhető természetjáráson kívül feladatunknak tekintjük hazánk és a szomszédos országok természeti és műemléki értékeinek, kultúrájának megismerését is. A
környezet védelme, a természet szeretete és az egészséges életmód iránti igény kialakítása is céljaink között szerepel. Programjainkkal minél
több szigetbecsei és környékbeli lakosban szeretnénk kedvet ébreszteni erre a hasznos és kellemes időtöltésre.
Az aktuális program részletes kiírása megtalálható az egyesület honlapján – szigetcsucske.hupont.hu oldalon, valamint a Krónika
Programajánlat részében. Jelentkezés: 06 30 391 3325 telefonszámon, porrog@freemail.hu e-mail címen.
Szabó Béláné
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2014. december 15.

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta
a közérdekű adatok közzétételének szabályzatát és a beszerzési ajánlatok
elbírálásának rendjéről szóló szabályzatát
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete első
napirendjében megtárgyalta az önkormányzat és intézményei
2014. évi költségvetésének módosítását. A képviselő-testület az
önkormányzat és intézményei 2014. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 351.147 eFt-ban, kiadási főösszegét
351.147 eFt-ban állapította meg.
Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi és kiadási főösszegét 240.353 eFt-ban, a hivatal 2014. évi
gazdálkodásához kapcsolódó bevételi és kiadási főösszegét 58.802
eFt-ban, az óvoda 2014. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi
és kiadási főösszegét 51.992 eFt-ban (változatlanul hagyva) állapította meg. A módosításokról rendeletet alkotott.
***
Takács András polgármester előterjesztette a 2015. évi belső
ellenőrzési tervet. A terv alapján a Szigetbecsei Közös Önkormányzat Hivatalnál a kötelezettségvállalás nyilvántartását, valamint a költségvetésének előkészítését, illetve magát a költségvetést fogja a belső ellenőrzés megvizsgálni a II. félévben. A tervet
a testület egyhangúan elfogadta.
***
Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. §-a
előírja, hogy az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó
szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e
törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. A törvény lehetőséget nyújt arra, hogy
közérdekű adat megismerése iránti igényt bárki, szóban, írásban
vagy elektronikus úton benyújthat. A törvény rögzíti az igénybejelentés kezelésének és teljesítésének legfőbb szabályait is. Fenti
törvény előírja, hogy a közfeladatot ellátó szervnek a közérdekű
adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell készítenie.
***
Szigetbecse Község Önkormányzata a közérdekű adatok közzétételének és a megismerésükre, igénylésükre irányuló igények teljesítésének rendjéről a szabályzatot megalkotta, s azt a
Testület egyhangúan elfogadta.
***
Képviselő-testület mai ülésén elfogadta a testület 2015. évi
munkatervét.
***
Következő napirendként Szigetbecse Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és határozattal elfogadta Ócsa
Város Önkormányzata és Taksony Nagyközség Önkormányzata
2015. január 1-jei időponttal történő csatlakozását a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz.
***
A képviselő-testület határozattal döntött arról, hogy a PestBudai és Ráckevei Városszépítő és Műemlékvédő Egyesületben
lévő tagságát 2014. december 31. napjával megszünteti.
***

A képviselő-testület megtárgyalta a Szigetbecse Község Önkormányzat Beszerzési Szabályzatára vonatkozó előterjesztést.
Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
13. § (2) b) pontja alapján a költségvetési szerv belső szabályzatában rendezi a működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket,
többek között a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet. Az önkormányzat még a mai napig nem rendelkezett a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésének eljárási rendjét tartalmazó szabályzattal, ezért ezt most határozattal egyhangúan elfogadta.
A beszerzések lebonyolításának szabályzata részletesen kitér a
beszerzések megnevezésére (árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelés), előkészítésére, lebonyolításának rendjére,
felelősökre, beszerzések ellenőrzésére. Önkormányzatunknál a
beérkezett ajánlatok elbírálásának eljárási rendje:
***
500.000 Ft összesített beszerzési értékhatárig a polgármester
jogosult dönteni,
500.000 – 2.000.000 Ft közötti összesített beszerzési értékhatár
esetén az SZMSZ-ben foglalt feladatkörének megfelelően a
Pénzügyi, Műszaki és Fejlesztési Bizottság jogosult dönteni,
2.000.000 Ft összesített beszerzési értékhatár fölött a képviselőtestület jogosult dönteni.
***
Egyebek napirendi ponton belül a következőket tárgyalta, vitatta, hallgatta meg a testület:
Nagy Miklós szigetbecsei lakos beadványát, melyben kérte megtárgyalni, napirendre tűzni a Szigetbecse Réti utca és Fazekas
Mihály utca közti nádas-erdős terület tisztításának, illetve az egységes utcakép kialakításának lehetőségét. Jelenlévők úgy határoztak,
hogy a két utca lakóinak bevonásával megbeszélést hívnak össze.
A Szigetbecse Erdősor utcában még mindig van olyan telek,
amelyre beépítési és elidegenítési tilalmat rendelt el az önkormányzat annak idején, s még ezt nem oldotta fel a Földhivatalnál,
annak ellenére, hogy ennek a tilalomnak a meglétét már semmi
nem indokolja. Ezért a testület úgy döntött, hogy e tilalmat feloldja, s erről a Földhivatalt értesíti.
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Takács András polgármester úr beszámolt arról,
hogy a lakosság nagy örömére is elkészült a járda a
templom és az André Kertész Emlékház kereszteződéséig. Beszámolt arról is, hogy ugyancsak elkészült az üdülőterület egy szakaszára megtervezett
közvilágítási hálózat is.
A polgármester ismertette a „Százegy falu”
Egyesület ingatlanrendezéssel kapcsolatos kérelmét. A több személy tulajdonát képező út kiszélesítését, területrendezését úgy tudják a tulajdonosok
megoldani, hogy az 1467 m2 területet (amely az
ingatlanokhoz bevezető út) az önkormányzat tulajdonába adják. Képviselő-testület a felajánlást elfogadta.
Sósné Michélisz Edina beszámolt az I. Jótékonysági Mikulásfutásról. Elmondta, hogy 150 fő vett részt, a 68.270 Ft támogatás
jött össze. A támogatási összeget az óvodás és iskolás gyermekek
fogják megkapni. Nagyon jó hangulat volt a futásnál, jó volt
beszélgetni, kikapcsolódni, sportolni, találkozni egymással a
lakosságnak. Köszöni a szervezők, segítők munkáját. Külön
köszöni Czár Jánosnak az italszolgáltatást, Szűcs Tamásnak a jó
zenét, Schmidt Mátyásnak, hogy vállalta a Mikulás megbízatást.
Köszönet mindenkinek, aki eljött, s reméli jövőre még többet részt
vesznek ezen a kellemes rendezvényen.
Takács András polgármester tájékoztatást adott még a szelektív
hulladékgyűjtés új szabályozásáról. Ez évtől kötelező lesz mindenhol a szelektív hulladék háztól való elszállítása. El kell dönte-

ni rövidesen, hogy átlátszó zsákokban gyűjtse a lakosság a szelektív hulladékot, vagy erre a célra egy külön sárga kukát vásároljon
minden család. Ezeknek költség megoldása, hogy legyen. Ez ügyben az ülésen döntés nem született.
A testületi tagok az ülésen még tolmácsolták a lakosság köszönetét a karácsonyi csomagért. Felmerült még a testületi tagok
részéről, hogy a megüresedett állásokra való felvételekről, illetve
azok előkészítéséről, döntéséről szeretnének több tájékoztatást
kapni. Szóvá tették a testületi tagok azt is, hogy az iskolai étkezési csekkek még sok esetben hibásan kerülnek ki a családokhoz,
nincs jól kiszámolva a térítési díj. Kérik ennek a kivizsgálását.
***
Lapzártával egy időben a képviselő-testület Pénzügyi, Műszaki és Fejlesztési Bizottsága elkezdte tárgyalni az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetését.

Háztól szállítják a szelektív hulladékot

Magyarországot az Európai Unió előírásai kötelezik arra, hogy 2020-ig a háztartási és az ahhoz hasonló hulladékból származó üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladék újra használatra történő előkészítésének és újrafeldolgozásának
mértékét 50 százalékra növelje. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2012. évi módosítása többek között
ennek az uniós kötelezettségnek a végrehajtását is célozta, amikor 2015. január 1-jei hatállyal előírta a kötelező szelektív hulladékgyűjtést.

A hazai szabályozás alapján a hulladékgyűjtés alapvetően közszolgáltatás keretében valósul meg, melynek részletes
feltételeit és szabályait a törvényi és végrehajtási jogszabályi keretek között a települési önkormányzatok állapítják
meg saját földrajzi illetékességi területükön. A törvényi előírások alapján az ingatlanhasználóknak (lakosság és ipari,
kereskedelmi szolgáltató vállalkozások) kötelezően kell a hulladékgyűjtésbe, kezelésbe bekapcsolódniuk. A Ht. alapján a házhoz menő szelektív hulladékelszállítás módszere a prioritás, amelynek keretében a papír, műanyag és fémhulladék elszállítására kerül sor, de pl.
biohulladékok, kerti biohulladékok esetében is alkalmazzák már önkormányzatok. „Ennek a kérdésnek az eldöntése a lakosság teherbíró
képességén, az ésszerű és költséghatékony megoldás megtalálásán múlik.”
A vállalkozások eleve dönthetnek arról, hogy a kijelölt közszolgáltatót veszik-e igénybe, vagy hasznosítás és többletbevétel érdekében más
hulladékgazdálkodó céggel kötnek szerződést.

Szigetbecsén – az önkormányzattal történő megállapodás alapján – a VERTIKÁL Zrt. végzi 2015. évtől közszolgáltatás keretében a
háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. Havonta egy-két alkalommal van lehetősége a lakosságnak az újrahasznosítható, illetve a komposztálható hulladék ingatlan elé történő kihelyezésére. A szolgáltató évente 2 alkalommal végzi el, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítását.

A még üzemelő hulladékgyűjtő sziget február 1. után csak az üveg hulladék gyűjtését szolgálja. A többi konténer begyűjtésre kerül. A
tájékoztatóban megjelent szelektív hulladékgyűjtési naptár alapján kerül sor az újrahasznosítható hulladék begyűjtésére. Az ehhez szükséges
műanyag zsák beszerzése az ingatlantulajdonos feladata, mely a szolgáltató ráckevei ügyfélszolgálati irodájában (Ráckeve, Kossuth Lajos
u. 13.) vagy február 2-től az önkormányzatnál is beszerezhető 30 Ft/db egységáron.
Az üdülőterületen a szelektív hulladékgyűjtés a fentiekben leírt rend szerint történik.

A VERTIKÁL Zrt. minden lakásba eljuttatott egy tájékoztatót, mely a szelektív hulladékok csomagolásáról, elszállításáról, valamint a lomtalanítás körébe tartozó tárgyakról ad információt. A tájékoztatót megtalálhatja a www.szigetbecse.hu weboldalon is.
Szigetbecse Község Önkormányzata
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Csatornázási munkálatok a Duna-parton

A „Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág
vízgazdálkodásának, vízminőségének
javítása” című projekt IV. eleme a folyót közvetlen terhelő egyéb szennyező források felmérése, azonosítása
alapján a szennyezőanyagok parti sávból történő kivezetésének megoldása,
a további szennyezés megakadályozása.
A Duna-menti településen elkezdődtek a csatornázási munkálatok, így 2015 tavaszára elkezdődhet a próbaüzem. A Ráckevei
(Soroksári)-Duna-ág üdülőterületi csatornázásának több mint 7
milliárd összköltségvetésű beruházását az Európai Unió és a Magyar Állam támogatja. A kiépítéshez az üdülőtulajdonosok is hoz-

zájárulnak, így a szennyvízkivezetés is megoldott lesz ezeken a
Duna-menti területeken, valamint a víz minősége is nagymértékben javul.
A kivitelezést elnyerő PSZ RSD Konzorcium több mint 300 kilométernyi csatornát épít ki egy év alatt, így jövő nyáron minden tulajdonos használhatja a korszerű szennyvízelvezető rendszert. A fejlesztés 14 települést érint közvetlenül – Taksony, Dunaharaszti,
Áporka, Dömsöd, Kiskunlacháza, Makád, Majosháza, Ráckeve,
Soroksár, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós és Tass, összesen közel 8500 ingatlant.
A teljes beruházással 2015 júniusában végeznek. A beruházás
összköltsége 7.248.649.000 Ft, melyből az Európai Unió által nyújtott megemelt támogatás 6.886.217.405 Ft.

T Á J É K O Z TAT Á S

a magánfőzéssel kapcsolatos változásokról

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény magánfőzésre
vonatkozó szabályai 2015. január 1-jével
megváltoztak.
A törvény értelmében magánfőző az a 18.
életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat
készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.
Magánfőzés keretében, azaz saját gyümölcsből, saját desztillálóberendezés segítségével a jelenlegi 200 liter helyett jövőre
már csak 50 liter párlat előállítását engedélyezi a jövedéki adóról szóló törvény. A
magánfőző a többletet a vámhatósággal

egyeztetett módon köteles megsemmisíteni.
Megszűnik a magánfőzés jövedéki adó
mentessége is. A magánfőző évi 1000 forint
átalányadót lesz köteles minden tárgyévet
követő január 15-ig bevallani és megfizetni a lakóhelye szerinti önkormányzatnak. A
bevétel a helyi önkormányzatoknál fog
maradni, azonban a magánfőzéssel kapcsolatos nyilvántartási és egyéb adminisztrációs feladatokat is az önkormányzat fogja
ellátni.
A desztillálóberendezés megvásárlását a
megszerzést követő 15 napon belül be kell
jelentenie a magánfőzőnek az önkormányzatnál. A 2015. január 1-jét megelőzően
megszerzett desztilláló berendezéseket
2015. január 15-ig köteles minden magánfő-

ző bejelenteni a lakóhelye szerinti helyi
önkormányzatnál.
A magánfőzéssel előállított párlatot csak
a magánfőző, családtagjai és vendégei
fogyaszthatják, értékesítésére – alkoholtermék-adóraktár részére történő értékesítést
kivéve – nem kerülhet sor.
A bevallási nyomtatvány és a bejelentési
nyomtatvány a párlat megsemmisítéséről a
www.szigetbecse.hu weboldalon megtalálható.

Folytatódott a járdaépítés

Az októberben megválasztott képviselő-testületi tagok nem tétlenkedtek sokáig a fejlesztési munkákkal kapcsolatban sem. A több éve
felmerült jogos igényt elégítették ki azzal, hogy a katolikus templom
és a Makádi úti buszmegálló közt már megépült járdaszakasz építését tovább folytatták. Így december hónapban megbízták Nagy Zsolt
kőműves vállalkozót a járdaszakasz építésének folytatásával, így

megépült a templom és az André Kertész Emlékház útkereszteződéséig tartó gyalogos útszakasz térkövezése is. A beruházás 980 eFt-ba
került az önkormányzatnak.
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másik két szinten német mintával kell számolni. Ezt az is bizonyítja, hogy nálunk a
latin gyökerű karnevál kifejezés a farsangra
vonatkozóan nem honosodott meg, inkább a
városi, álarcos, báli mulatságokra használják
a hétköznapi szóhasználatban.

Egyes helyeken tüzes kerekeket görgettek,
mert azt remélték, a földi tűz segíti a Napot
abban, hogy erőre kapjon. A kormozás, busójárás, téltemetés szokásai mind a gonosz
tél elűzését jelképezték. A tél és a tavasz
küzdelmét jelmezekbe bújt emberek játszották el. Természetesen a tavasz lett a győztes,
és a tél elbujdosott szégyenében.

Farsang és népszokásai

A farsang változó hosszúságú ünnep. Ideje
vízkereszt napjától (január 6.) hamvazószerdáig tart. Ilyenkor a nagyobb téli munkák
már befejeződtek, a disznóvágás is lezajlott,
a lakodalmak is elmúltak, a tavaszi földmunkák ideje még nem jött el. Így ez volt a legalkalmasabb időszak az ünneplésre, vigasságra, táncra.

A farsang a tél befejeződésére utal.
Ennyiben a téli ünnepkör része, de már előre,
a tavaszra utaló mozzanatok is megjelennek
benne. Innen adódnak a határnapjai:
Gergely-nap, virágvasárnap. Eleve egy ősi
hiedelem hívta életre a hozzá kapcsolódó
zajos mulatságokat. Azt hitték ugyanis az
emberek, hogy a tél utolsó napjaiban a Nap
legyengül, és a gonosz szellemek életre kelnek. Vigalommal, alakoskodással, boszorkánybábu elégetésével akarták elűzni őket.

Csúcspontja a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami
tulajdonképpen nagy mulatságok közepette,
valójában télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (Rio de Janeiro, Velence). Magyarországon a farsang farkának nevezett időszak
legnevezetesebb eseménye a mohácsi busójárás.

Elnevezése és a legrégebbi szokásadatok
középkori német polgári hatásra vallanak, de
vannak az Anjouk és Mátyás királyi udvarából itáliai hatásra utaló adatok is.
A farsang bajor-osztrák jövevényszó, a
„vaschang”-ból származik. Ezt a szóformát
őrzi a Nyitra megyei köszöntő refrénje:
„Agyigó, agyigó, fassang, fassang!”
Első írásos jelentkezését 1283-ból ismerjük bajor-osztrák adatokból.
Magyarországon a középkorra tehető a kialakulása.
Elterjedése valószínűleg három fő területen történt: a királyi udvarban, a városi polgárság és a falusi lakosság körében. A királyi
udvarban jelentős volt az itáliai hatás, míg a

Szigetbecsén gyűjtött süteményrecept farsangra

Fahéjas fánk = Zimmetkrapfen

Hozzávalók: 25 dkg vaj, 50 dkg liszt, 2 tojássárgája, egy egész tojás, kevés cukor.

Elkészítés: Összedolgozás után pihentetjük,
majd vékonyra kinyújtjuk. A masszát négyzet
alakúra szabdaljuk és a vasrúdra finoman ráhelyezzük a szabályos alakú tésztát. Finoman
átkötjük madzaggal és beletesszük az edényben lévő forró zsírba (vagy olajba). Pillanatok
alatt megsül és barnás színe lesz, majd letekerjük a madzagot és levesszük a megsült tésztát.
Henger alakú formát kapunk, amit a madzag mintája díszít. Fahéjas porcukorban
meghempergetjük. Hidegen-melegen tálaljuk.
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Táskából Jóska
Minden lépéskor csak egyetlen betűt cserélj le úgy, hogy mindig újabb értelmes szót kapj! Például: TÁSKA – SÁSKA – SÓSKA –
JÓSKA
RETEK ......................................................................RÉTES
VÉR ................................................................................VÍZ
PÁVA ............................................................................LIBA

A három bölcs
Három bölcs elmegy a legnagyobb bölcsek bölcséhez, hogy megtudják tőle, ki közülük a legbölcsebb. A bölcsek bölcse elővesz
öt kalapot: három feketét és két fehéret. Feltesz a bölcsek fejére két feketét és egy fehéret, de a bölcsek nem tudják, hogy az öt kalapból melyeket teszi vissza a szekrénybe. Mindenki látja továbbá a másik kalapját, csak a sajátját nem. A bölcsek feladata kitalálni a
saját kalapjuk színét. Egy ideig gondolkodnak, végül az egyikük feláll és megmondja, hogy a kalapja színe fekete. Hogyan gondolkodott?
Megoldás: A bölcs, aki megszólal lát 1 fehér kalapot és 1 fekete kalapot a másik 2 fejen. A fehér kalapos 2 fekete kalapot lát, tehát
nem szól semmit, mert biztosan nem tudhatja, hogy mi van a fején. A másik fekete kalapos szintén lát 1 fehéret és valamilyet, ám nem
szólal meg, ez azt jelenti, hogy emberünkön nem fehér kalap van, hiszen akkor a másik egyből mondaná, hogy rajta fekete van, hiszen
két fehéret látna. De mivel nem szól ezért bizonytalan, és ebből jön rá emberünk, hogy csakis fekete kalap lehet rajta.
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Különdíj Szigetbecsének a Virágos
Magyarországért Környezetszépítő Versenyen

A Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyt öt minisztérium, Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyar Turizmus Zrt.,
több civil szervezet, közöttük a verseny szervezésében is tevékenyen
résztvevő Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapítvány írta ki.
November 28-án délelőtt, Budapesten a Várkert Bazár különtermében osztották ki a környezetszépítő verseny 2014. évi díjait.
A díjkiosztó ünnepségre közel 300 önkormányzat képviselője
kapott meghívást.
A 2014. évi VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY győztesei: Balatongyörök, Rajka,
Siófok, Veszprém, Budapest VIII. kerülete. Negyedszer került átadásra a „Magyarország legszebb főtere" díj, melyet a Virágos
Magyarországért Szervező Bizottsága és a Magyar Turizmus Zrt.
közösen alapított. A 2014. évi nyertes Nagykőrös lett.
Szigetbecse a Budapesti Corvinus Egyetem különdíjában részesült, mely egy községi arculattervezést foglal magába.
A Virágos Magyarországért versenyt 1994-ben hirdették meg
először. Az első évben 69 település jelentkezett, azóta a verseny
igazi mozgalommá vált. Nincs Magyarországon még egy olyan
megmérettetés, amely évente kétmillió embert képes mozgósítani
a kulturált, virágokkal díszített, élhetőbb környezet megteremtéséért, a természeti és épített örökség megóvásáért, az új generációk környezettudatos neveléséért.
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A 2014. évi verseny jelentős átalakuláson ment át az utóbbi
hónapokban, köszönhetően annak a reformnak, amelyet a kertészeti szakma és a zsűriző kollégák bevonásával hajtottak végre.
Jelentős változás az idei évtől, hogy a korábbi kettőről ötre bővítették a települési kategóriák számát, így az idei évben öt fődíjast
köszönthettünk: falut 2000 fős lélekszám felett és alatt, várost
50000 fős lélekszám felett és alatt, valamint a budapesti kerületeket. Az értékelési szempontokat is igyekeztek pontosítani, átláthatóbbá, könnyebben értékelhetővé tenni, így külön zsűrizték a
zöldfelületek fenntartásának minőségét, az önkormányzat részvételét, a közösségi részvételt a felkészülésben, a turizmus, szabadidő eltöltésének lehetőségeit és a zsűrizés lebonyolítását is.
Különös figyelmet fordítottak a nevelési-oktatási intézmények
környezettudatos programjára és eredményeire és a korszerű
hulladékgazdálkodásra, valamint a megújuló energia felhasználására is.
Mi, szigetbecseiek büszkék lehetünk a megítélt különdíjra.
Minden évben igyekszünk a parkosításokkal, virágosításokkal szebbé tenni településünket.
Ezt a tevékenységet tovább szeretnénk folytatni. Ehhez a
lakosság segítségét is kérjük. Eddig is megtettük, de a jövőben
is igyekezzünk házainkat virágosítani, szépíteni, köztereink,
parkjaink gondozásában, ápolásában részt venni! Bízunk
benne, hogy az arculattervezést végző szakemberek szakszerű, praktikus iránymutatást adnak községünk vezetőinek a
további szépítő, rendező munkához!
Lumei Joli

2015. év madara

Egy kis természetismeret

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 1979-ben indított „Év madara” programjának célja és küldetése olyan fajok vagy madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása, melyek védelmében a lakosság egészének
vagy egyes csoportjainak – gazdálkodók, vadászok, pedagógusok – különösen
fontos szerepe van.

A búbosbanka 1989-ben és 1990-ben, tehát két egymást követő évben már
volt az év madara. Ezt követően a 2014. évi internetes szavazás résztvevői a
feketerigó és a vörösbegy előtt ismét ezt a fajt választották az év madarának.
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A kisgyermek

Ebben a hónapban kicsit lélektanibb témát szeretnék elővenni,
mint az eddigiekben. A szülőkhöz, leendő szülőkhöz szólnék néhány
gondolat erejéig.
Az újszülött minden szempontból édesanyja gondoskodásától
függ, ami egyrészt testi szükségleteinek kielégítése (pelenkázás, táplálás), másrészt lelki gondoskodásból is áll. Nemcsak az édesanya
szavai, hanem magatartása is befolyásolja a gyermek hangulatát, fejlődését; a szorongást, feszültséget, bizonytalanságot egyaránt megérzi, és ún. lelki-nyomatot hagynak benne, ami a későbbi személyiségére is kihat.
A talán legintenzívebb lelki függés időszaka az 1-3 éves kor, hiszen
ilyenkor fejlődik legjobban a kisgyermek. A szellemi fejlődése, az
agyának befogadó-képessége ilyenkor szinte korlátlan. Ebben a korai
életszakaszban a megismerési funkciók, a mozgás, a beszéd, a szociális készségek, a viselkedés, a gyermekek testi és mentális egészsége

alapozódik meg. Ez a fejlődő idegrendszer a legsérülékenyebb, számos tényező befolyásolja az egészségét: a biológiai károsodások
mellett kedvezőtlenül hat rá a nem megfelelő szociális környezet, az
érzelmi, pszichés sérülések. Tudományos tény, hogy az idegrendszerben lévő idegi kapcsolatok ebben az életkorban alakulnak ki,
némelyiknek csak később, a felnőtt életben lesz szerepe. Ahhoz, hogy
az agyban a megfelelő összeköttetések ki tudjanak alakulni, fontos a
megfelelő testérzet. A testérzet kialakulásához fontos a mozgás (ugrálás, egyensúlyozás, fára mászás). Ha a gyermek a tévé, számítógép
előtt tölti a szabadidejét, nem alakul ki a megfelelő testérzet. A kihívások, a kalandok is fejlesztik az agyi kapcsolatokat. Olvasás közben
rengeteg dolog történik az agyban, a látott szöveg az agyunkban színes képekké, történetté alakul, ez szintén fejleszti a gondolkodást. A
korai életkorban jól fejleszthető a kreativitás, érdemes a családi programot is ennek jegyében alakítani. Fontos, hogy a kisgyermek minél
több dolgot megéljen, megtapasztaljon (lásson, halljon, tapintson),
minél több inger érje (zene, mozgás, kirándulás).
A jó szülő-gyermek kapcsolat alapja az odafigyelés, beszélgessünk
a gyermekkel, hallgassuk meg, meséljünk neki sokat. Az óvoda, iskola terelgeti a gyermeket, de a mintaalkotás, jellemépítés, a korlátok
felállítása alapvetően a szülők feladata.
Egy Vekerdy-idézettel szeretném befejezni: „Az első három évben
lényegében minden eldől”.
Ennek szellemében szeretnék sok sikert és türelmet kívánni a
gyermekneveléshez!
Dr. Csernyi Zsuzsanna, háziorvos

Jégdiszkó
Január első napjaiban egy csodás rendezvényre invitálták a szervezők a fiatalokat, gyermekeket, időseket,
minden korcsolyázni és csúszkálni vágyó lakost a Szigetbecse Balassi téri tóra. Az időjárás kedvezett, a tó
korcsolyázásra teljesen alkalmas lett. Az ötletadók
egyik napról a másikra megszervezték a tó kivilágítását, a hangosítást, a vendéglátást. Nagyon sikeres volt a
jégdiszkó, sokan eljöttek a jégre. Ezt a kellemes, hangulatos délutánt és estét köszönjük a szervezőknek,
Riedl Bélának, Sánta Jánosnak, Gyócsi Sándornak,
Fábrik Máténak és Takács Sándornak. Szűcs Tamásnak
a zeneszolgáltatást, Brezina Ferencnek és Méri Zoltánnak a forralt bor és a tea biztosítását.
Lumei Joli
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Így is lehet élni, tev ékenykedni, ha idősek leszünk
Amíg fiatalok vagyunk, addig nem szívesen gondolunk a messzi jövőre, arra az időszakra, amikor öregek leszünk, nem lesz munkahelyünk, kimaradunk a társasági életből, marad a szűk család, sok esetben az egyedüllét. Ez az időszak a legtöbbünk életében eljön, s ezért
az idős kor éveinek lehető legjobb egészségben, nyugalomban, boldogságban való eltöltésére is gondolni kell. Nyugdíjba vonulásunk első
napjait, heteit, éveit először megkeseríti az a téves érzékelés, hogy nincs ránk szüksége a társadalomnak, a falunak, volt munkatársainknak, már csak teher vagyunk a családnak, a környezetnek.
Ilyen rossz szájízt, rossz közérzetet átélő emberek nehéz napjait is segíti átvészelni Szigetbecsén a Nyugdíjas Klub lelkes csapata. Amikor
elmegyünk egy-egy rendezvényükre, klubestjükre, azt tapasztaljuk, hogy ott mindenki jókedvű, mosolygós, barátságos. Itt szívesen fogadnak, hívnak bennünket is, akik nem vagyunk tagok. Hogy is éli mindennapjait ez a lelkes civil szervezet? A 2014. évi munkájukról a klub
vezetője, Keszthelyi Ignácné Marika így számolt be januári ülésükön:

Igen mozgalmas volt a 2014. éve a Nyugdíjas Klubnak.
Tartottak farsangi mulatságot, ahol vendégül látták Áporkát,
Apajt, Ráckevét. Megtartották a nőnapot, anyák napját, júniusi
záróbulit, húsvéti tojáskiállítást készítettek, szüreti mulatságot
rendeztek, majd Erzsébet- és Katalin-bált tartottak. Megrendezték
az adventi ünnepséget, ahol vendégül látták a falu lakosságát.
Megszervezték a karácsonyi ünnepséget a Hagyományőrző
Egyesület és a Zenebarátok Körének közreműködésével, vacsorával, ajándékozással egybekötve. Egész évben megköszöntötték a
születésnaposokat, névnaposokat, valamint a házassági évfordulósokat tagjaik közül. Nyáron szünetelt a klubélet, de voltak közben kerékpártúrán, megnézték a Lórévi Kápolnát, a Szerb templomot. Feigl Nándor és Feigl Lászlóné tagtársak nyaralójukban
vendégül látták a nyugdíjas csoportot, mely vendéglátást ezúton is

megköszönik. A szigetbecsei sportpályán szalonnát sütöttek. Kiskunmajsán és Ráckevén voltak fürdőben, több körzeti nyugdíjas
találkozón is részt vettek. A falu életében is munkát, szerepet vállaltak, így falutakarításon, virágültetéseknél, parkok rendezésénél, falunapon. Egész évben a klub tagjai hordják ki a lakosságnak a Szigetbecsei Krónika megjelenő számait.
Bevételük összesen 453 eFt volt, ebből 113 eFt nyitó pénzkészlet, 86 eFt tagdíj, 30 eFt önkormányzati támogatás, 50 eFt Szabó
Bt. támogatása, tombola 132 eFt, 41 eFt közhasznúsági bevétel.
Kiadásuk összesen 342 eFt volt, ebből virágra 22,5 eFt, üdítő 5 eFt,
ajándék 24 eFt, zene 63 eFt, kirándulás 26 eFt, karácsonyi ajándék
75 eFt, egyéb kidás 124 eFt, tartalékuk a következő évre 111 eFt.
Természetesen az újesztendőre is felvállalják az előző évihez
hasonló feladatokat, programokat.
Gratulálunk a Nyugdíjas Klubnak az éves munkájukhoz, eredményeikhez. Ezúton is köszönjük a lakosság nevében minden tagnak, vezetőségnek, szervezőknek az általuk megrendezett programok, események megszervezését, a lelkiismeretes munkájukat.
Lumei Joli
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Képek, események a Szigetbecsei Tóparti Óvoda
2014/2015. nevelési évének első feléről

téné Holndonner Mária német nemzetiségi óvodapedagógus, aki a
kicsiknél is vezeti a német nemzetiségi nevelést. A csoport dajkája
Simsik Mónika. A konyhai feladatokat december 31-ig Molnár
Lászlóné Zita látta el, január 5-től Domsitzné Háry Magdolna vette
át a teendőket. Nagyon körültekintő, minden szempontot figyelembe vevő szervezést igényelt Mészárosné Zele Krisztina intézményvezetőtől, hogy a munkából kieső dolgozókat pótolni tudja úgy,
hogy mindenkinek, de leginkább a gyermekeknek jó legyen. Kritikát
így is kaptunk, de a körülmények figyelembevételével ez lett a legjobb megoldás a gyermekek és a dolgozók szempontjából is. 2014ben Kausitz Károlyné Erzsike 40 éves szolgálati idejét letöltve, kiváló pedagógiai munkásságát követően december 1-jétől nyugállományba vonult. Szintén 40 évi munkaviszony után, 2015 májusától
vonul nyugdíjba Mursich Ferencné Éva, aki 32 évet dolgozott óvodánkban, mint lelkiismeretes, kreatív dajka. Ezúton is kívánok
Nekik tartalmas, egészségben, örömökben gazdag nyugdíjas éveket
szerető családjuk körében.

Mint minden nevelési év kezdetén, most is nagy várakozással, tervekkel indultunk. A nagyok elballagtak az iskolába, jöttek az új
kicsik, és mindenki örömmel várta őket. Létszámuk 17 fő. A beszoktatás folyamatos volt, de még a mai napig is vannak sírdogáló, nehezen beszokó gyermekek.
Nagy türelemmel, segítő odafordulással veszik őket körül a felnőttek: Bozókiné Varga Gabriella óvodapedagógus, Véghné Lovassy
Judit december 31-ig, majd január 05-től Katona Mónika, mint pedagógiai asszisztens, valamint Huszár Istvánné Ilonka, mint szakképzett dajka.
A középső csoport a Kisóvodában kapott helyet, létszámuk 24 fő.
Schmidt Mihályné Margit német nemzetiségi óvodapedagógus, Katona Mónika december 31-ig, majd január 05-től Szamosyné Gellén
Mária pedagógiai asszisztensek, Wágnerné Ádám Ildikó csoportdajka, Mursich Ferencné Éva konyhás dajka december 31-ig, majd január 05-től Molnár Lászlóné Zita alkotnak egy csapatot, és tesznek meg
minden tőlük telhetőt a gyermekek érdekében. Szamosyné Gellén
Mária 2015 júniusában, Katona Mónika pedig 2016 júniusában szerzi meg óvodapedagógusi diplomáját.
Személyiségükből fakadóan és eddigi tanulmányaikat hasznosítva
már most nagyban segítik a csoportvezető pedagógusok szakmai
munkáját.
A nagycsoportosok a Nagyóvodába mennek minden nap, létszámuk 27 fő. Csoportvezető óvodapedagógus Hoffmann Ildikó, Feke-

Óvodánkban a Néphagyományőrző Pedagógiai Programunkból
adódóan sok esemény történik, sok élményben van részük a gyermekeknek, amelyek színesíti a hétköznapokat. A nyugalmasabb őszi
ünnepkör után novemberben különösen dúskáltunk az eseményekben: 11-én zenés műsorral látogattak óvodánkba a Gézengúz együttes tagjai, akik minden alkalommal magas színvonalon, a gyermekek
aktív bevonásával nyújtanak élményt. Ugyanezen a napon zajlott a
Márton-napi legenda felelevenítése és az esti, lámpás felvonulás,
amit a gyermekek nagy izgalommal vártak, különösen a lovas Márton
marad meg emlékezetükben, és persze az iskolában a tornatermi vendéglátás.
November 26-án a „Szigetbecse Községért Közalapítvány” finanszírozásával, a Kultúrházban vehettünk részt egy tanulságos történetet feldolgozó gyermekelőadáson. Advent időszakában hetente gyújtottunk gyertyát az adventi koszorún, minden nap kihúztuk valakinek a jelét az adventi kalendáriumból, aki kis csomagocskát kapott.
December 4-én, Borbála, Barbara napján gyümölcsfa ágát tettük vázába, ami népi jóslatok felidézésére, megfigyelésekre nyújtott lehetőséget.
December 5-én látogatott el óvodánkba a Mikulás, aki kedélyesen elbeszélgetett a gyermekekkel, kedvesen fogadva dalainkat,
verseinket.
Ő ezért csomaggal ajándékozta meg a gyermekeket, de a felnőttek-
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megjövendöli a jövő évi termést, bőséget hoz a gazdáknak. Óvodánkban régi hagyomány, hogy a nagycsoportosok mindkét kisebb
csoportba ellátogatnak, és Luca-napi kotyolással előadják kis jelenetüket. Tarisznyájukba ezért „harapnivalót” kapnak társaiktól.
A karácsonyi készülődés keretében mézeskalács illata lengte be
mindkét óvoda épületét, amit a gyermekekkel közösen készítettünk. December 19-én meghitt, családias légkörben minden csoport szeretetteljes, karácsonyi ünnepséget tartott. A költségvetésből és az SZMK felajánlásából hasznos, fejlesztő játékoknak,
báboknak, mesekönyveknek, egyéb játékszereknek örvendhettek a
gyerekek.
Két hét téli szünet után ismét gyermekektől hangos az óvoda, és
készülünk az újabb nagy eseményre, a farsangra, amelyet február 7én, szombaton 15 órától 18 óráig tartunk a Kultúrházban. Szeretettel
várunk minden kedves érdeklődőt!
Schmidt Mihályné
intézményvezető-helyettes

ről sem feledkezett meg, nekünk is akadt a zsák alján egy-egy szem
krumpli, alma, sárgarépa, de szaloncukor is volt. A gyermekekkel
közösen készített süteménnyel viszonoztuk jóságát.
December 12-én Luca-búzát vetettünk, ami szintén népszokás,

Spo rt hír e k • Spo rt hí re k • Spo rt hí re k

Sikeres az utánpótlás csapat

Álló sor: Bak Zalán Zsolt, Sifrik Ferenc, Vida Patrik, Kiss Viktor, Jakab Ferenc,
Kovács Áron, Illés Lajos, Horváth Ákos, Erdélyi Máté, Véber Péter.
Guggolók: Ács Bence, Bak Botond Örs, Karcagi Sándor Soma, Farkas Dániel.

Aki nincs itt, de csapattagok: Feigl Sebestyén, Jakab Rinaldó.

A Szigetbecse Sportegyesület felnőtt és gyermek
futballcsapatának egyik edzője Illés Lajos szigetbecsei sportember. Lajos 2014-ben kezdett foglalkozni a 7-10 éves korú gyerekekkel. Hetente két
edzést tart számukra. A rendszeres edzéseknek, a
fiatalok szorgalmának, aktivitásának, az edző szakértelmének látható sikerei vannak a környéken.
Több olyan tornára is benevezte a kis csapatát,
melyet a környező települések fiataljainak szerveztek. Legutoljára az U-7, U-9-es korosztálynak
Ráckevén év végi tornát rendeztek, melyre négy
csapat is benevezett: Kiskunlacháza, Pereg, Ráckeve és Szigetbecse. Örömmel dicsekedhetünk,
hogy a szigetbecseiek második helyezést értek el.
Gratulálunk az utánpótlás csapatnak és edzőjüknek! További sok sikert, jó szereplést kívánunk
számukra!
Lumei Joli
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Programajánlat

Február 7. (szombat) 17.00 óra: óvodások farsangja a Művelődési Házban

Február 14. (szombat) 15.00 óra: iskolások farsangja az Általános Iskolában

Február 16. (hétfő) 18.00 óra: nyugdíjasok farsangja a Művelődési Házban

Február 15. (vasárnap): Mohácsi busójárásra kirándulást szervez a Sziget-csücske TE

Február 21. (szombat): Idegenvezetők Napja alkalmából ismerkedés Budapest értékeivel, majd
rövid túra a budai hegyekbe. Szervező: Sziget-csücske TE

Február 28. (szombat): Tőzike tanösvényen javítási, festési munkálatok az idő függvényében

Február 28. (szombat) 19.00 óra: a Ráckevei Színfolt Színtársulat „Farsangi kabaré” című előadása a Művelődési Házban (belépő díjtalan, anyagi támogatás a helyszínen)

Március 7. (szombat): Nőnapi túra: Csikóvár – Lajos forrás – Vasas szakadék – Kőhegy – Szentendre

Március 13. (péntek) 13.00 óra: az 1848-as forradalomra emlékezés az Általános Iskolában

Március 13. (péntek) 18.00 óra: az 1848-as forradalomra emlékezés a Művelődési Házban

Március 15. (vasárnap): Ingyenes látogatás a Természettudományi Múzeumban, majd városnéző
séta a Széchenyi hegy – Szabadság híd útvonalon

Március 31. (kedd): Sulikóstoló a leendő első osztályosok számára „Nyúlfutás” címmel az iskolában
Április 2. (szerda): Készülődés húsvétra, kézműves foglalkozás, tojásfestés

Jeles napok

Február: Vízkereszttől hamvazószerdáig: Farsang
13.
14.
21.
22.
25.

Budapest felszabadulásának a napja – 1945
Szent Bálint „Valentin-nap”
Nemzetközi anyanyelvi nap
Idegenvezetők napja
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Március: Böjtmás hava – tavaszelő – kikelet hava
8. Nemzetközi Nőnap
15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója
A Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe
A magyar sajtó napja
22. A víz világnapja
29. Virágvasárnap
Április: Szent György hava – Tavaszhó – Szelek hava
5-6. Húsvét
7. Egészségügyi világnap
11. A költészet napja Magyarországon
22. A föld napja

An y a k ön y vi hí r ek
Születések
2014. december 10-én született
Lázár Éva és Varga Richárd gyermeke

Kristóf László

2014. december 23-án született
Kobelák Beáta és Asók Gábor gyermeke

Csaba József

Elhunyt
Fazekas Ferenc

2015. január 09. – élt 83 évet

Híreinkről, programokról többet és részletesebben a www.szigetbecse.hu
weboldalon olvashat
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