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VÉGET ÉRT A 2014/2015-Ö S TANÉV
Az általános iskolákban országosan 760 ezer, a Szigetbecse

Általános Iskolában 150 diák számára ért véget a tanév június
23-án. 

Ifj. Raffay Béla igazgató úr a
tanévzáró ünnepségen így érté-
kelte az évet:

„Bővelkedett ez a tanév új -
donságokban, ha csak a tan-
könyvváltásra gondolunk, vagy
hogy év közben módosítani kel-
lett a tantárgyfelosztást, óraren-
det az évközben bú csúzó kollé-
gák után. Természetesnek tűnik,
ha az iskola gépezete normáli-
san működik, az órákat megtart-
ják, a tananyagot befejezik,
mert a kötelességet teljesítik!

Köszönöm, hogy volt vállal-
kozó, amikor órákat kellett át -
venni, csoportot összevonni, hogy voltak, akik a lehető legjobbat,
legtöbbet tudták adni – magukból, másokért. Ritkán mond-
juk ki, hogy az oktató-nevelő munka – áldozat. Én most
kimondom. Ritkán láttatjuk, hogy a tanulók teljesítménye
mögött ott van a tanár erőfeszítése, felelőssége, alázata.
Én most kimondom. Kimondom azért, hogy a legmagabiz-
tosabb, magától legjobban kibontakozó növendék is vegye
ezt észre és tudjon építkezni e példából.

Lezárunk most egy időszakot, és természetesen számve-
tést is végzünk. Én úgy érzem, elégedettek lehetünk, hisz
eredményes tanévet zártunk.

A szociális érzékenység, a tisztelet egymás és önmagunk
iránt, a kultúrára, művészetre, szépre és jóra való fogé-
konyság mind-mind olyan érték, amit tanár kollégáimmal
fejlesztésetek során szeretnénk átadni Nektek.

A következő két hónap a pihenésé, a kikapcsolódásé, az
erőgyűjtésé. Lehet, hogy most néhányan felhördültök, hogy

még akkor sem lenne hosszú, ha 365 napból állna, ám elárulom nek-
tek, hogy hazánkban világviszonylatban hosszú a nyári szünet. Nem
sok más helyen adódik ilyen hosszú pihenési, kikapcsolódási lehető-
ség a diákoknak. Ennek a hosszú vakációnak több mint százötven
éves a hagyománya. Amikor ez a szokás kialakult, a gyerekek csak
télen tanulhattak, nyáron bizony szükség volt a segítségükre a mező-
gazdasági munkáknál. Ma már sokan vitatják, hogy kell-e ilyen
hosszú szünet. Vannak érvek ellene, és vannak érvek mellette.

Érvek ide – érvek oda – most elérkezett a várva várt pillanat – a
2014/2015-ös tanévet bezárom.” 

A tanévzáró ünnepségen jelenlévők megnézhették a 4. osztályo-
sok műsorát. Sor került a kimagasló eredményeket elért tanulók díj-
átadására, könyvjutalmakra. Sok szülő lehet büszke gyermekére,
akik ragyogó eredménnyel, szép bizonyítvánnyal térhettek haza.
Ezúton is köszönjük a pedagógusok kitartó, türelmes munkáját. A
gyermekek eredményéhez szívből gratulálunk!

Javában tomboljon a nyár! Jó táborozást, szép nyarat kívánok
minden gyermeknek, pedagógusnak az iskolaszünet még hátralévő
hónapjára!                                                                                                                                                         

Lumei Joli

2015. június 1-én a szigetbecsei általános
iskola negyedikes és ötödikes tanulói osz-
tálykiránduláson voltak Ausztria fővárosá -
ban, Bécsben. A kora reggeli indulás ellené-
re vidáman érkeztünk meg a Maria Teresien
Platzra. Itt az első program a Természettu-
dományi Múzeum meglátogatása volt. A
gyerekek számára felejthetetlen élmény
volt a múzeum Európában egyedülálló
gyűjteménye. A Burgban tett rövid séta után
a Schönbrunni kastély következett. Miután
lehűtöttük magunkat egy fagyival, körbesé-
táltunk a belső kertben. Ezután a gyerekek
választhattak a Labirintus illetve a Gloriett
között. Így volt, aki a Labirintusban futká-
rozott és volt, aki a bécsi panorámában gyö-
nyörködött a Gloriett tetejéről. Fáradtan, de boldogan szálltunk vissza a buszba, hogy immáron felejthetetlen élményekkel térjünk
vissza kis falunkba, Szigetbecsére. (A kirándulást Vég Alexandra és Majorosné Widemann Tünde szervezték.)



A Szigetbecsei Német Nemze -
tiségi Önkormányzat Deminger
Diánának „Az iskola legtehetsé-
gesebb né met tanulója” kitüntetést
adományozta.

Deminger Diána 1. osztályos
kora óta minden évben sikeresen
vett részt a német nemzetiségi
vers- és prózamondó, valamint
énekversenyeken. Tehetségével,
szorgalmával többször eljutott a
megyei, sőt országos fordulóra is.
A német nemzetiségi önkormány-
zat rendezvényein rendszeresen

szerepelt. Szavalatával, gyönyörű énekhangjával mindig megör-

vendeztette közönségét.
Deminger Diána a nyolc év
alatt nyújtott kimagasló
tanulmányi munkájáért,
szorgalmáért és a tanulmá-
nyi versenyeken elért ered-
ményeiért külön könyvjuta-
lomban is részesült az isko-
la tantestületétől. 

Gratulálunk Diának, és
ezúton is köszönjük a köz-
ségi ünnepségeinken való
kimagasló színvonalú sze-
replését!

Jó tanuló, jó sportoló
Ebben az évben is sor került a „Jó tanuló, jó sportoló” cím kiadására. A díjat

Répás Emese 6. osztályos tanulónk nyerte el, melyet Mészáros Edit tanárnő
adott át.

Répás Emese 1. osztálytól kezdve kitűnő tanuló.
Az idei tanévben is megtartotta eddigi kiemelkedő
tanulmányi eredményét. Tanárai 4 tantárgyból kitű-
nő minősítéssel jutalmazták átlagon felüli teljesítmé-
nyét. Szorgalmas és kitartó minden általa végzett
tevékenysége során.

Az idei tanévben a „Körzet legügyesebb csapata”
komplex versenyen 3 társával együtt I. helyezést ért
el. Magatartása és iskolai munkájához való hozzáál-
lása példaértékű. Társai kedvelik barátságos, mindig
vidám lényét. A 6. osztály közösségének egyik, min-
denki által elfogadott vezető egyénisége. 

A sport életének fontos része. Az iskolán belüli
erőpróbákon szívesen és eredményesen vesz részt.
Szabadidejében küzdősportokkal foglalkozik, és
rendszeresen indul a meghirdetett versenyeken.

Ebben az évben kiemelkedő eredményeket ért el: Korosztályos Magyar
Bajnokság I., és Európa-bajnoki II. helyezést szerzett.

Gratulálunk Emesének, s további sok sikert, szép eredményeket kívánunk!

2015. július-augusztus 3

A Szigetbecse Községért Köz alapít -
vány a Szigetbecsei Általános Iskola
diákjai közül – az intézmény javaslata
alapján – ez évben is megválasztotta
„Az év tanulóját”. A kuratórium feltéte -
lei alapján az idei tanévben Spátay
Sára nyerte el ezt a címet. A díjat, s a
vele járó huszonötezer forint pénzjutal-
mat Lumei Sándorné adta át a kitünte-
tettnek az évzáró ünnepségen. 

Spátay Sára 1. osztálytól kezdve min-
den év végén kitűnő tanulmányi ered-

ményt ért el. Ez a szép teljesítmény a 6. osztályban is folytató-
dott. 

A mostani 2014/2015-ös tanévben 7 tantárgyi dicséretet, azaz
kitűnő minősítést kapott. Magatartása, valamint iskolai tevé-
kenységeihez való hozzáállása alapján, bármely korosztály tanu-
lói elé példaképül állítható.

Az idei tanévben is kiemelkedő eredményeket ért el a tanulmá-
nyi versenyeken: a „Körzet legügyesebb csapata” komplex verse-
nyen 3 társával együtt I., az Alapműveleti Matematika verseny Pest
megyei döntőjében III. helyezést ért el. A középiskolai felvételi
eljárás során matematikából a legmagasabb pontszámot ő érte a
ráckevei körzetben, egyúttal a felvételi versenyben első helyezést
ért el. Az iskola röplabda csapatának tagjaként sok éremmel gaz-
dagodott. A 6. osztály közösségének egyik vezető, irányító egyé-
nisége, aki mindig segítséget nyújt társainak. Szabadidejében sike-
resen fejleszti zenei tehetségét.

Gratulálunk a díjhoz Sárának és további tanulmányaihoz sok
sikert, szép eredményeket kívánunk!

2014/15-ös tanév 
kitűnő tanulói

1. osztály:
Ács Vanda, Balogh Botond, Molnár
Danica, Őrsi Kende, Szöllősi Zsombor

2. osztály:
Bak Botond Örs, Benda Roland,
Farkas Dániel, Nagy Britani, Szabó
János László, Szöllősi Bíbor

3. osztály:
Ács Bence, Ben-Haj Slimen Marcell,
Farkas Beatrix

4. osztály:
Barbulszki Míra, Jónás Petra, Michelisz
Anna, Schwarczenberger Dorka

5. osztály:
Baranyák Vendel, Benda Viktória,
Majoros Ádám, Szöllősi Hajnal, Gosz -
tonyi Olivér

6. osztály:
Répás Emese, Spátay Sára, Telek
Johanna

Az év tanulója

Az iskola legtehetségesebb német tanulója
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Pedagógusnapi ünnepségünkön jeles ese-
ményekre került sor.

Zwara Andrásné, Zsóka néni makádi
pedagógus kollégánk 61 éve szerezte diplo-
máját a Szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán.
Ebből az alkalomból a Szegedi Tudomány -
egyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara
a 60 éven át kifejtett értékes szakmai tevé-
kenységének elismeréseként GYÉMÁNT -
OKLVELET állított ki számára.

Losonczi Lajos szigetbecsei pedagógus
kollégánk 50 éve, 1965. április 14-én szerezte
matematika-fizika szakos tanári oklevelét
szintén a Szegedi Tanárképző Főiskolán. 

Ebből az alkalomból a Szegedi Tudomány -
egyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
rektora az 50 éven át kifejtett értékes szakmai
tevékenysége elismeréseként ARANYOK-
LEVELET állított ki számára. 

Losonczi Lajos szakmai tanulmányait az Eötvös Lóránd
Tudományegyetem   Karán, matematika-fizika szakon kezdte, majd 3
eredményes szemeszter után, 1959. november 18-án a Pest Megyei
Tanács VB Művelődési Osztálya képesítés nélküli nevelőnek nevez-
te ki Szigetbecsére. 

A tanítást a fenti év november 19-én kezdte el. Losonczi Lajos
ekkortól lett sokunk Lajos bácsija, tanítványainak és a szülőknek
tanár bácsija. A tanítás mellett 1960-ban különbözeti vizsgával fel-
vették a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakára,
levelező tagozatra. 1965. április 14-én sikeres államvizsgát tett.

A Szigetbecsei Általános Iskolában munkaviszonyának kezdetétől

1996-ig matematikát és fizikát tanított. Ez idő
alatt osztályfőnöki teendőket is ellátott.
Folyamatosan képezte magát, hosszú pályafu-
tása alatt számos különböző szakmai tovább-
képzésen vett részt. 

1985-ben „Kiváló munkáért” kitüntetésben
részesült. 

1997. évben nyugdíjba vonult, de még
további hat évig fizikát tanított felső tagozato-
sainknak.  

Nagy büszkeséggel töltheti el, hogy 44 évet
egy intézményben, egy munkahelyen – a szi-
getbecsei általános iskolában – töltött el. 

1961-től 1988-ig az iskola úttörőmozgalmát
vezette sikeresen. Csapatve zetőként az idő-
szak minden nyarán önálló táborokat és kirán-
dulásokat szervezett tanulóinknak, amelyek
nemcsak kisdiákként, de később kollégaként is
emlékezetesek maradtak sokunk számára.

Kép zeletünkben felelevenednek a lillafüredi Lencsés-forrástól Csikó -
váraljáig töltött szép napok élményei. Áldozatos munkáját 1971.,
1974., 1977., 1979. években „Úttörővezetői Érdemérem” kitüntetés-
sel jutalmazták.

De minden kitüntetésnél többet ér az általa tanított több száz gyer-
mek, a szülők, kollégák tisztelete, szeretete. A jeles alkalomból
mindannyiunk nevében köszönöm meg az 5 évtizedes felelősségtel-
jes, áldozatos munkáját, és egyre népesebb családja körében jó egész-
ségben eltöltött hosszú, boldog életet kívánok!                                            

Kölesdiné Gulyás Ágnes 
igazgatóhelyettes 

Kitüntetések Pedagógusnapon

A tanév során, a sport területén is szép eredményeket értek el
tanulóink:
A Márton kupán Szigetszentmártonban, gyermek csoportban 4.,
miniben 2. helyezést értük el.

A „Vollé! 2020 – Röpsuli”
programjának keretén belül
megszervezett tornáján a
következő eredmények lettek:
Manók 3., szuperminik 2. csa-
pat 5., csapat 1. helyen vég-
zett.

Tavaszi versenyen szupermini
1. 1. helyezést, mini csapat 3.
helyezést, manók csapata 3.
helyezést ért el.

Bíró Lajos-kupán, Sziget szent -
miklóson a IV. korcsoportos
lányok 3. helyen végeztek.

A Diákolimpián, a IV. korcso-
portos lányok 3., a III. korcso-
port körzeti döntőjén 3. helyen
végeztek.

Itt Szigetbecsén, a Nyuszi

kupán a III. korcsoportos lányok szintén 3. helyen végeztek.

A Szigetszentmártoni tavaszi kupán a manók csapata 1., a minik
csapata 2., majd a II. fordulóban a manók ismét az 1., a minik csa-
pata 1. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Mészáros Edit volt.

Tanulóink sporteredményei:



„A nyelvismeret hitellevél, ha felmutatod, 
mindenütt Isten hozott vendég vagy!”          

/Theodor Gottlieb/

Mint minden évben, így az idei tanév
során is sok területen tehették próbára tanu-
lóink nyelvismeretüket, illetve próbálhat-
ták ki a gyakorlatban is nyelvtudásukat. Így
például (a teljesség igénye nélkül) házi
vetélkedőkön, egész tanéven keresztül tartó
levelező versenyeken („Spiel und Gewinn”
– Játssz és nyerj!), nyílt óra keretében fel-
dolgozott német nyelvű színpadi mini-jele-
neteken, énektanuláson hangszerkísérettel,
német nyelvű vers- és prózamondó kistér-
ségi és megyei versenyeken, a felejthetet-
len-Bécs-Schönbrunn kiránduláson, vagy
nem utolsósorban az év végi országos
idegennyelvi kompetenciavizsgán.

Ősszel nép-és országismereti
háziversenyt rendeztünk 

Az alsóbb osztályosok számára az ősz
beköszöntése, és a Márton-napi népszoká -
sok köré épültek a játékos feladatsorok,
amit még élményszerűbbé tett a verseny
színhelye, az őszbe csavarodott természet
kellékeivel hangulatosan feldíszített osz-
tályterem, és a verseny zárásaképpen a
tanulók által közösen elkészített és elfo-
gyasztott színes gyümölcssaláta.

A felsősök a három német nyelvű ország,
Németország, Ausztria és Svájc földrajzi
elhelyezkedése, tartományai, fővárosai és

annak nevezetességei témakörében készül-
tek föl, dicséretükre szolgáljon – igen lelki-
ismeretesen. Az interaktív feladatok min-
den csapattagot megmozgattak, a verseny
mindvégig rendkívül inspiráló légkörben
zajlott. A vaktérképek a vetélkedő végére
megteltek színes képekkel, a tanulók pedig
színes élményekkel fejezték be a délutánt.
Minden tanuló, aki önként vállalta ezt a
megmérettetést, szaktanári dicséretben
részesült, osztályuknak pedig ötletes, apró
meglepetésekkel megtöltött adventi naptá-
rat vihettek „haza” ajándékba, amit tanára-
ik maguk készítettek.

„Lesewurm”

Immár hagyománnyá vált a kunszent-
miklósi református gimnázium által harma-
dik éve megrendezésre kerülő „Lesewurm”
(Könyvmoly) olvasási-szövegértési német
versenyen való részvétel. A szigetbecsei
német nemzetiségi iskolából alsós és fölsős
tanulók egyaránt szép számmal jelentkez-
tek az idén is, hogy összemérjék nyelvtu-
dásukat a környék többi iskolájának tanuló-
ival. Közülük kilenc becsei tanuló jutott a
döntőbe.  Mivel a küzdelem rendkívül szo-
ros volt, (a győzelem sok esetben 1-2 pon-
ton múlott) ezért minden résztvevőt dicsé-
ret illet. Végül is az idén éppúgy, mint az
előző két évben, Majoros Ádám 5. osztá-
lyos tanuló jutott be az élmezőnybe, meg-
előzve sok idősebb társát, neves iskolákból
érkező 6-8. osztályos versenyzőket.

Junior nyelvvizsga, avagy hol tart a
gyermek?

Nem biztos, hogy mindenki számára
ismeretes, hogy Magyarországon akkredi-
tált (államilag elismert) nyelvvizsgát csak
14 éves kortól lehet tenni, tehát általános
iskolában jelenleg nem lehet például egy
alapfokú állami nyelvvizsgára jelentkezni.
Ennek ellenére jogos igényként merül fel
évről évre tanárokban, szülőkben egyaránt,

hogy képet kapjon több éve idegen nyelvet
tanuló csemetéje nyelvtudásának szintjéről.
„Hol is tart a gyermek?”

Ezen igény kielégítésére fejlesztették ki
az ún. JUNIOR nyelvvizsgát, amelynek
szintje (KER A2) a Közös Európai Refe -
renciakeret idegennyelvi szintjein alapul.

Ezt a megmérettetést ebben az évben
Szigetbecsén a Lesewurm verseny kapcsán
már említett tanulónk, Majoros Ádám vál-
lalta önként, aki iskolánkban a nyelvi tehet-
séggondozás egyik legszebb példája. Ádám
pici gyermek korától „autodidakta módon”,
a műholdas programok mesefilmjeivel
kezdte a német nyelv rejtelmeivel való
ismerkedést, és lelkesedése iránta azóta is
töretlen. Minden nyelvtanár számára aján-
dék kivételes tehetsége, amely azonban
senki számára nem elérhetetlen, ha a tudás-
vágy elég kitartással és szorgalommal
párosul.

Ádámnak a Junior nyelvvizsgán nyújtott
teljesítménye, úgy gondolom, magáért
beszél, ez év májusában, 5. osztályosként,
kiemelkedően sikeres nyelvvizsgát tett,
mindkét vizsgarészben 90%-ot ért el!
Gratulálunk! Sikere remélhetőleg több
tehetséges társa számára is motiváló erő
lesz az elkövetkezendő tanévben.

Jövőnk kulcsa tehát a kezünkben van,
egyik tartópillére az a nyelvtudás, aminek
megszerzését nem lehet elég korán, ugyan-
akkor soha sincs késő elkezdeni, a meglé-
vőt pedig folytonosan csiszolni, fejleszteni,
ápolni kell, ha bárhol a világon, a nagybe-
tűs életben meg akarjuk állni helyünket.
Minderről Theodor Gottlieb a következő-
képpen elmélkedett: „A nyelvismeret hitel-
levél, ha felmutatod, mindenütt Isten hozott
vendég vagy!” 

Ennek a jelképes, kincset érő „garanciale-
vélnek” a mielőbbi megszerzését kívánom
minden idegennyelvet tanulónak, a nyári
szünidőre pedig mindenkinek jó pihenést!

(Jeschek Ibolya – nyelvtanár)/
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A tanév németnyelv-oktatással kapcsolatos „kishírei”  



Képviselő-testület tagjai ülésükön meg-
hallgatták a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszá-
molót: A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a
gyermekek érdekeit védő speciális szemé-
lyes szolgáltatás, amely a szociális munka
módszereinek és eszközeinek felhasználásá-
val szolgálja a gyermekek testi és lelki
egészségét, a családban történő nevelkedé-
sének elősegítését, a gyermekek veszélyez-
tetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a
családjából kiemelt gyermekek visszahelye-
zését. A gyermekvédelmi alapellátás kereté-
ben a gyermekek és családjaik együttműkö-
dése az önkéntességen alapul. Elsősorban
önkéntes megkeresés, illetve a szolgálat
által működtetett, a gyermekek veszélyezte-
tettségét észlelő jelzőrendszer tagjai által
történt jelzés alapján kerülnek a családokkal
kapcsolatba. 2013. év augusztusától Rác -
keve, Makád, Lórév, Szigetszentmárton,
Szi getbecse, Szigetcsép és Szigetújfalu köz-
igazgatási területén látják el gyermekjóléti
szolgáltatási feladatokat. Szigetbecsén a
helyi általános iskola épületében van lehető-
ség ügyfélfogadásra, illetve telefonos meg-
beszélés alapján egyéni időpontokban, ott-
honukban gondozzák a családokat. Jel -
lemző, hogy szigetbecsei ügyfelek a rácke-
vei központban keresik fel a szolgálatot
tanácsadás, ügyintézés céljából. A települé-
sen a gyermekjóléti szolgáltatással kapcso-
latos feladatokat Patai Krisztina és Király
Éva családgondozó látta el. 

Az alapellátás keretében történő gondozás
a család-, gyermek, illetve a családgondozó
együttműködésén alapul. A segítő folyamat-
ban társintézmények és egyéb szolgáltatók
képviselői is részt vesznek a családdal meg-
kötött együttműködési megállapodás és
gondozási-nevelési terv szerint. Az alapellá-
tás keretében rendszeresen meglátogatják a
családokat, életvezetési és egyéb tanácsokat
nyújtanak, segítő beszélgetéseket folytat-
nak, hivatalos ügyek intézésben közremű-
ködnek, kapcsolatot tartanak a család ügyé-
ben illetékes társintézményekkel, valamint a
kompetenciahatárokat betartva továbbirá-
nyítják gondozottaikat a megfelelő intéz-
ménybe, szolgáltatóhoz.

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében

2014-ben Szigetbecsén gondozott gyerme-
kek száma 8 fő. Alapellátásban 2 fő, véde-
lembe vétel keretében 4 fő, nevelésbe vett
gyermek 2 fő. További 9 gyermekkel, illet-
ve családjukkal állunk még kapcsolatban
különböző problémák miatt, részükre
tanácsadást, információkat nyújtunk.
Válsághelyzetű gyermekkorú várandós gon-
dozottunk 1 fő volt.

Szolgálatuk az ellátórendszer súlyos hiá-
nyosságaként éli meg, hogy a sajátos neve-
lési igényű, illetve elsősorban autizmussal,
vagy pszichés megbetegedéssel élő gyerme-
kek a településkörnyezetben az egyéni sajá-
tosságaikat figyelembe vevő intézménybe
nem delegálhatók. Diag nó zishoz jutásuk
nehezített, illetve meglévő diagnózisukkal
nincs számukra megfelelő intézmény. Az
ellátási területünkön működő tanintézmé-
nyek a jelzőrendszeres szakmaközi értekez-
leteken rendszeresen alapvető problémaként
fogalmazzák meg a szakemberhiányt, az
infrastrukturális felkészületlenséget. 

A magatartási zavarral küzdő gyermekek-
nek nincs lehetőségük speciális oktatásban
való részvételre.

Nagy segítséget jelentene a családoknak,
ha átmeneti befogadást lehetővé tévő intéz-
mény működne a környéken. A jelenleg
elérhető szolgáltatásokban férőhelyhiány
van, a bekerülés nehézkes, és a távolság
miatt a családi kötelékek lazulása kifejezet-
ten problémát okozó tényező a későbbi,
élethelyzetet stabilizáló munka során.

A családon belüli bántalmazás eseteiben
még mindig gyakori a problémák titkolása,
bagatellizálása. A gyermekvédelmi jelző-
rendszer tagjai számára szükséges a folya-
matos képzés a jelek felismeréséhez, illetve
a jelzési kötelezettség tudatosítása. Fontos
hangsúlyozni, hogy már a veszélyeztetés
gyanúja megalapozza a jelzési kötelezettsé-
get, bizonyítási kötelezettség pedig nem ter-
heli a jelzést tevő személyét.

Gyermekjóléti szempontból Szigetbecse
szerencsére elég nyugodt település. Ennek
ellenére továbbra is várják a jelzéseket, ha
csak a gyanú merül fel, akkor is.

Képviselő-testület a Szolgálat beszámoló-
ját elfogadta.

***

Testület határozott arról, hogy Szi -
getbecse Község Önkormányzata pályázatot
nyújt be az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekre kiírt pályázatra:
Szigetbecse Makádi úti járdaépítésre, mely-
hez 2.243.250 Ft önerőt biztosít, valamint
Szigetbecse Közös Önkormányzat székhely
hivatalának felújítása és eszközbeszerzésre,
melyhez 1.575.419 Ft önerőt biztosít. 

***

Jancsó Emőke jegyző tájékoztatást adott
arról, hogy jogszabályi kötelezettségünk az
Energetikai Hivatal, valamint a víziközmű
hálózat üzemeltetője felé adatokat szolgál-
tatni az önkormányzat tulajdonában lévő
víziközmű vagyonról. A vagyonunk összér-
tékét tudtuk szolgáltatni, de tételesen nem
állnak rendelkezésünkre az adatok. Minden
önkormányzatnak rendelkezni kell a tételes
közművagyon nyilvántartással, ezért ezt el
kell készíttetnünk. Javaslat alapján Takács
András polgármestert a testület megbízta a
közművagyon elkészíttetésével.

***

A testület tagjai foglalkoztak a gyermek-
étkeztetés helyzetével. Eddig nagyobb gond
nem merült fel a vállalkozóval, ha probléma
adódott, azt jelzés alapján azonnal orvosol-
ták.

***

A védőnő kérelmére 40.000 Ft-tal hozzá-
járultak a Baba-mama Klub működéséhez,
valamint csecsemőmérleg vásárlását anya-
gilag támogatják. 

***

Dr. Csernyi Zsuzsanna képviselő tájékoz-
tatta a Képviselő-testületet, hogy a Szi -
getbecse Községért Közalapítvány pályáza-
tot kíván benyújtani egészségszűrő program
megvalósítása céljából. A be nyújtott pályá-
zatokat a Generali a Biztonságért Ala pít -
vány és szakértői bírálják el. Az Alapítvány
a nyertes pályázó rendezvényén megbízott
partnerével és a szűrőbusszal megjelenik, és
a rendezvényen résztvevők körében ingye-
nes egészségügyi szűrésvizsgálati lehetősé-
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Képviselő-testületi ülés
2015. július 02.

•  Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi munkájáról
szóló beszámoló

•  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt pályázat

beadása



A képviselő-testület ülésének témája a
2015. augusztus 29-i falunap megszervezé-
se volt. Csoba Attiláné képviselő tájékoztat-
ta a testületet, hogy a falunapra beadott
pályázatot nem nyertük el, forráshiány miatt
az várólistára került.

Ismertette a tervezett programot, a felada-
tokat, a már ismert költségeket. Kéri a testü-
leti tagokat, hogy a falunap kiadásainak
fedezetére keressék meg a támogatókat,
segítsenek a források felkutatásában.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy
támogatói jegyeket bocsájt ki a falunap költ-
ségeihez való hozzájárulás céljából.

***

Fejesné Schwarcz Erzsébet tájékoztatást
adott arról, hogy a Budapest Környéki
Bíróság nem járult hozzá az André Kertész
név viseléséhez az Önkormányzat által

megalapított André Kertész és Szigetbecse
Alapítvány esetében, mert ehhez az örökö-
sök hozzájárulása szükséges. A hozzájáru-
lás megszerzése nagyon hosszú időt igé-
nyelne, ezért új néven kell megalakulnia az
alapítványnak. Testület döntése alapján, az
alapító okirat változatlanul hagyása mellett
új néven, Szigetbecse Kulturális Alapít -
ványa néven adják be a végzés iránti kérel-
met a bírósághoz.

***

A testület módosította a Köztisztaságról
szóló rendeletét szolgáltatóváltás és az aktu-
alitások átvezetése miatt, valamint a
Szociális rendeletét, így a rendkívüli telepü-
lési támogatás pénzintézeti tevékenységnek
nem minősülő kamatmentes kölcsön formá-
jában is nyújtható. A kölcsön összege leg-
feljebb 100.000 Ft lehet, amelyet legfeljebb

12 hónap alatt kell egyenlő részletekben
visszafizetni, valamint a támogatás iránti
kérelmek függelékként fognak ezentúl sze-
repelni. 

***

Jancsó Emőke jegyző tájékoztatása alap-
ján megismerte és megvitatta a testület Kun
Ferenc szigetbecsei lakos panaszlevelét a
szomszédja állattartási ügyében. Az illeté-
kes hatóságok eljártak az ügyben, határoza-
tuknak, felszólításuknak megfelelően az
állattartó a szükséges munkálatokat az elő-
írásoknak megfelelően elvégezte.

***

Riedl Béla alpolgármester kérte, hogy a
strand területére a kutyák bevitelének tiltá-
sára táblát helyezzenek ki.

get biztosít. A buszon két rendelő, váró és
szociális helyiség található. 

A buszon a következő szűréseket végzik:
szemvizsgálat, bőrgyógyászat, vércukor-
szint-mérés, vérnyomásmérés, koleszterin-
szint-mérés, testzsírszázalék-mérés, házior-
vosi tanácsadás. A testület javasolja, hogy a
falunapi rendezvényre adja be a pályázatot
az alapítvány.

***

Csoba Attiláné képviselő tájékoztatást
adott a falunapi előkészületekről.

***

Keszthelyi László javaslata alapján a tes-
tület döntött az önkormányzati erdőben lévő
kiszáradt fák kivágásáról.

***

Mészárosné Zele Krisztina intézményve-
zető tájékoztatást adott két óvodai dolgozó
munkaviszonyának felmondásáról, s így új
álláspályázat kiírásáról. 

***

Riedl Béla alpolgármester a Sport -
egyesület nevében megköszönte a képvise-
lő-testület tagjainak a majális sportrendez-
vény szervezésében és részvételében való
nagyon jó közreműködést és támogatást. 

***

Takács András polgármester a Sramli
Parti rendezvény szervezőinek a munkáját
köszönte meg. Jól sikerült a rendezvény,
igény van a folytatására is. 

***

Takács András polgármester tájékoztatta
a Képviselő-testületet, hogy egy informati-
kával foglalkozó cég azzal az ajánlatta|
kereste fel, hogy okos telefon használatával
egy telepített alkalmazási rendszeren ke -
resztül riasztórendszert építtetnének ki
Szigetbecsén. Ennek az elnevezése Helpy -
Net szolgáltatás. Ez a szolgáltatás alkalmas
közösségi bűnmegelőzésre, biztonsági
riasztás S.o.S. egészségügyi riasztásra,
katasztrófavédelemre. Amennyiben igénybe
szeretnénk venni a szolgáltatást, 180.000
Ft-ot kellene fizetnünk egy évre és erre bár-
mennyien rácsatlakozhatnak. 

Amennyiben Ráckeve is elfogadja, akkor
javasolja Szigetbecsén is kiépíteni.
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•  Falunap szervezése

ISMÉT EGY SIKERES PÁLYÁZAT!
Szigetbecse Község Önkormányzata a 21/2015. (IV. 17.) MVM ren-

delet alapján, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszol-
gáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások jogcímre
7.990.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert egy OPEL Vivaro
Combi mikrobusz beszerzésére. 

A pályázati kiírásban a tárca két célterületet határozott meg, az első-
ben a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére pályázhattak jár-
műre az önkormányzatok, míg a másodikban polgárőrök, egyházak,
sportegyesületek és más helyi civil szervezetek igényelhettek támoga-
tást. 

A sikeres pályázók közül 1600 önkormányzat, 400 polgárőr szervezet, 200 pedig egyház volt.
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Az én házam az én váram, tartja a mon-
dás, s jó néhányan valóban így is tekinte-
nek a tulajdonukban levő ingatlanra. A
tulajdonjog azonban nem ad minden eset-
ben feltétlen és korlátlan jogokat a tulaj-
don tárgya felett. Sokszor tekintettel kell
lenni a szomszédokra, akiknek jogos érde-
kei bizony néha megelőzhetik a tulajdono-
sét. 

A szomszédviták elkerülése és a békés
együttélés érdekében, a leggyakrabban
előforduló problémákról szeretnék tájé-
koztatást adni:

2012. október 1-től megváltoztak az
állattartás szabályai: a mezőgazdasági
haszonállatok tartását az önkor-
mányzatok már nem korlátoz-
hatják helyi rendeletekben. Az
élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény módosítása értel-
mében ugyanis a haszonállatok
tartását korlátozó, megtiltó
önkormányzati rendelkezéseket
– például állattartási övezetekre
vonatkozó előírások, tartható
állatok száma – hatályon kívül
kellett helyezni. Így tehát
önkormányzati rendelet ezen túl
nem korlátozhatja egyebek mel-
lett sertés, szarvasmarha vagy ló
tartását sem. Az intézkedés célja az állatte-
nyésztés, illetve a növénytermelés egyen-
súlyának helyreállítása, a korábbi falusi
állattartás hagyományainak felélesztése, a
mezőgazdasági munka szerepének erősíté-
se, a háztáji állattartás növelése.

Mindez azonban nem jelent feltételek
nélküli állattartást: az állatok tartása
ugyanis „nem veszélyeztetheti az emberek
és állatok egészségét, jólétét, és nem káro-
síthatja a környezetet”. A jövőben ugyan-
úgy be kell tartani az állategészségügyi,
közegészségügyi, állatjóléti, környezetvé-
delmi, illetve természetvédelmi szabályo-
kat, előírásokat, ahogy eddig. Csak épp
nem tiltható meg a baromfitartás valakinél
azért, mert a háza egy város turisztikailag
kiemelt övezetében van. Haszonállat tar-
tással kapcsolatban a fajtól függően 4-8,
lovak esetén tizenegy törvény és rendelet
van, melyek aktuális tartalmát a jogkövető
állattartóknak ismerniük kell. Fontos, hogy
e szabálymódosítás nem vonatkozik a
kedvtelésből tartott állatokra – köztük
kutyákra, macskákra.

A hobbiállat más kategória

Az előbb említett törvény célja, hogy az
utóbbi évtizedben bekövetkezett kedvezőt-
len változást visszafordítsa, nevezetesen,
hogy újra tartsanak az emberek kertes ház-
ban állatokat, újraéledjenek ezek a család-
ellátó kisgazdaságok. Emiatt a hobbiálla-
tok nem tartoznak a törvény hatálya alá,
bár a legtöbb szomszédvita általában a
kutyák miatt robban ki. Van jó néhány ren-
delet, mely az állattartás körülményeit sza-
bályozza annak szellemében, hogy a szom-
szédban élők jogai se szenvedjenek csor-
bát, illetve az állat is megfelelő körülmé-
nyek között élhessen. 

Íme, néhány:
– Az egymásra veszélyt jelentő, egymást

nyugtalanító állatokat el kell különíteni. 
– Az állattartónak gondoskodnia kell az

állat igényeinek megfelelő rendszeressé-
gi, de legalább napi egyszeri ellenőrzésé-
ről. 

– Szintén az állattartó kötelessége, hogy
biztosítsa az állat megfelelő és biztonsá-
gos elhelyezését, szakszerű gondozását,
valamint hogy megakadályozza az állat
szökését. A megkötve tartott vagy moz-
gásában egyéb módon korlátozott állat
számára is meg kell teremteni azonban a
zavartalan pihenés és a sérülésmentes
mozgás lehetőségét.

– A kedvtelésből tartott állat ürülékét az
állattartó a közterületről köteles eltávolí-
tani.

– Az ember környezetében tartott állat,
valamint a veszélyes állat nem rakható
ki, a tartásával felhagyni nem szabad.
Tilos az állatot elűzni, elhagyni vagy
kitenni. 

– Az állattartás céljára szolgáló létesítmé-
nyek építésére és karbantartására az épí-

tésügyi, az állat-egészségügyi, a környe-
zet- és természetvédelmi, valamint a
közegészségügyi jogszabályok rendelke-
zései az irányadók.

Az állatkínzás bűncselekmény

Mi számít állatkínzásnak, és mi nem?
Tilos az állatnak indokolatlan vagy elke-
rülhető fájdalmat, szenvedést vagy sérülést
okozni, így különösen kínozni, emberre
vagy állatra uszítani, illetőleg állatviadalra
idomítani, természetellenes és önpusztító
tevékenységre szoktatni. Állatkínzásnak
minősül az állat szükségtelen, fájdalmat
okozó bántalmazása, vagy olyan hatást

eredményező beavatkozás,
bánásmód, valamint szükség-
leteinek olyan mértékű korlá-
tozása, amely tartós félelmet
vagy egészségkárosodást
okozhat. Állatkínzásnak szá-
mít továbbá az öröklődő
betegségben szenvedő – nem
kísérleti célra szánt – állat-
egyed tenyésztése, szaporítá-
sa. Nem minden testi vagy
lelki bántalmazás tekinthető
állatkínzásnak: a nevelés, az
idomítás, a hasznosítás céljá-
ból történő fizikai ráhatás
szükségszerű lehet. Azonban

ebben az esetben is rangsorolni kell, meg
kell határozni, hogy melyek azok az alkal-
mazott eszközök, amely büntetendőek, és
melyek azok, amelyek nem. 

Egyik leggyakoribb társállat a kutya, és az
akvárium, ami dísztárgy is

De sokan nem ehhez méltóan tartják. A
kutyákra vonatkozó rendelkezés szerint az
ebeknek minimum 10 négyzetméternyi
mozgásterületet kell biztosítani, ezenkívül
4 méternél rövidebb láncon sem tarthatók.

Tilos gömbakváriumban halat tartani, és
számítási képlet vonatkozik arra, hogy egy
centiméternyi halra mennyi víznek kell
jutnia. A kereskedőknek minden egyes
házi kedvencnek eladott kisállat mellé
„használati útmutatót” kell adnia a vásár-
lóknak, amelyben a tartásukkal, etetésük-
kel kapcsolatos alapvető információkat
írnak le. A kedvencünk nem biztos, hogy a
szomszéd kedvence is.

Állattartás kapcsán is érvényesülnek a

S z o m s z é d v i t á k



Polgári Törvénykönyv szomszédjogra
vonatkozó előírásai. A tulajdonos az állat-
tartás során is köteles tartózkodni minden
olyan magatartástól, amellyel másokat,
különösen szomszédjait szükségtelenül
zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását
veszélyeztetné. Egyes személyek fokozott
érzékenysége nem járhat azzal a következ-
ménnyel, hogy a szomszéd az államigazga-
tási hatóság által engedélyezett és ellenőr-
zött állattartói tevékenység megszüntetésé-
re kényszerüljön. Olyan kertes, családi
házakkal beépített környezetben, ahol az
állattartás megengedett és szokásos, a
haszonállattartás, például a csirkenevelés
önmagában nem kifogásolható. Az állattar-
tás azonban nem lehet olyan mértékű, hogy
azzal a szomszédos ingatlan tulajdonosait
szükségtelenül zavarjuk. Aki állatot tart, az
általános szabályok szerint felel azért a
kárért, amelyet az állat másnak okoz. 

Az állattartásra vonatkozó szabályozás
alapja az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
(Éltv.) alapvető rendelkezései között, a 6.
§-ban találhatók. Állatot tartani csak az
Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban
előírtaknak megfelelő helyen és módon
szabad. A 2012. október 1-jén hatályba

lépett új 6. § bekezdése értelmében önkor-
mányzati rendelet sem a tartás körülmé-
nyeire, sem egyedszámra vonatkozóan
nem korlátozhatja mezőgazdasági haszon-
állatok tartását.

Az Állategészségügyi Szabályzat kiadá-
sáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet
1. számú mellékletének 1. § (4) bekezdése
szerint az állatok tartása az emberek, az
állatok egészségét nem veszélyeztetheti, a
környezetet nem károsíthatja.

Az állatbetegségek bejelentésének rend-
jéről a 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény Az állatvédel-
mi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg,
hogy az állatvédelmi törvény egyes esetei-
ben állatvédelmi hatóságként mely hatóság
jár el.

A települési önkormányzat jegyzőjének
az állatok védelmével, valamint az állatok
nyilvántartásával kapcsolatos egyes fel-
adat- és hatásköreiről szóló 245/1998.
(XII. 31.) Korm. rendelet

A trágyatárolásra vonatkozó szabályok a

felszín alatti vizek védelméről szóló
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,
valamint a vizek mezőgazdasági eredetű
nitrát szennyezéssel szembeni védelméről
szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendeletben
találhatók az országos településrendezési
és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: OTÉK) meghatározza,
hogy egy település adott igazgatási terüle-
tének jellegétől függően mezőgazdasági
építmény elhelyezésére van-e lehetőség,
illetve az adott lakóterület mekkora száza-
lékát lehet beépíteni. 

A mezőgazdasági haszonállatok tartásá-
nak állatvédelmi szabályairól szóló
32/1999. (III. 31.) FVM rendelet mellékle-
te pontosan meghatározza, hogy az egyes
mezőgazdasági haszonállatok egyedeinek
mekkora területre van szüksége. Me ző -
gazdasági haszonállatok tartásához a
szomszédok hozzájárulása nem szükséges.
Azonban a békés együttélés érdekében
figyelembe kell venni a szomszédok joga-
it is. A kérdéskört a Polgári Törvénykönyv
a tulajdonjog tartalmán belül szabályozza.

Jancsó Emőke
jegyző
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A bütykös hattyú természetétől fogva
vándormadár, télen 1000 km-nél többet is
megtehet, hogy Európa enyhébb területein
teleljen. A parkokba, lakóhely közelébe
betelepedett példányai gyakran a be nem
fagyott vizeken maradnak, ahol mindig
eteti őket valaki. Álló- vagy lassan folyó
vizeken költ, ahol
bőséges táplálékra van
szüksége. Tápláléka
vízinövények részei-
ből és magvaiból,
rovarokból, férgekből,
kagylókból, apró két-
éltűekből és halakból
áll. Hosszú nyakával a
tófenékről tépi a táplá-
lékát, ahol a récék már
nem jelentenek kon-
kurenciát. Sok ember
úgy gondolja, hogy
milyen jót tesz, ha
eteti őket, odaszoktat-
ja a vízpartra. A szán-
dék jó ugyan, de
következményei van-

nak. Az etetés egyik kártékony hatása
abban van, hogy elegendő táplálékforrás
biztosításával a hattyúkat elkerüli az eset-
leges éhezés miatti természetes szelekció.
A másik kártékony hatás pedig az, ha
olyan étellel etetjük őket, amitől elpusztul-
nak. Találnak ők maguknak elég táplálé-

kot. Ez történt napjainkban Szigetbecsén is
a Balassi téri tóra költözött hattyúpár 5 fió-
kájával is. Egyik napról a másikra elpusz-
tult az öt kis fióka, s ma már a hattyúpár is
elhagyta tavunkat, nem gyönyörködhetünk
kecses úszásukban, aranyos fiókáikban. A
természetvédelem küzd ugyan az egyed-

szám visszaszorításá-
val, mivel túlzottan  
megbolygathatják a
vízimadarak közössé-
gét. Ez nem azt jelen-
ti, hogy a szaporodá-
sukat meg kell akadá-
lyozni. Nem kell őket
bántani, de ne is etes-
sük őket! Vélemé -
nyem az, hogy a haty-
tyú állományát sem
negatívan, sem pozití-
van befolyásolni nem
szabad. Úgyhogy, ha
egy mód van rá: ne
etessük a hattyúkat!

Lumei Joli

N e  e te s s ü k  a  h a tty ú k a t ,  h a  m ó d  v a n  rá !
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Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának
FELHÍVÁSA

A Földművelésügyi Minisztérium rendelkezése alapján 2015.
augusztus 10-11-én Pest megye teljes területét érintően légi (heli-
kopteres) parlagfű felderítésre kerül sor. A felderítés célja, hogy a
megyében található valamennyi parlagfűvel fertőzött termőföldte-
rületet felmérjék a hatóságok annak érdekében, hogy megakadá-
lyozható legyen a növény súlyosan allergén pollenjének levegőbe
kerülése.

Mindannyiunk számára köztudott, hogy a parlagfű pollenje az
arra érzékenyeknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki,
ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes
visszaszorítása törvényileg előírt feladat. A parlagfű-pollenaller-
gia kialakulásának megelőzése, a földterületek parlagfű fertőzött-
ségének visszaszorítása, embertársaink egészségének megóvása
közös feladatunk.

Mint ismeretes, a termőföld használója, illetve tulajdonosa kö -
teles az adott év június 30. napjáig a parlagfű növényen a virág-
bimbó kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az álla-

potot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A földi felderítéseket június 30. napját követően kezdték meg a

földhivatalok mezőgazdász munkatársai – elsősorban az előző
évek tapasztalatai és a bejelentések alapján összeállított – útvo-
nalterv alapján. A földi felderítések hatékonyabbá tétele érdeké-
ben az idei évben is sor kerül a légi felderítésre, melynek ered-
ményeképpen – az elmúlt évek tapasztalatai alapján – várhatóan
több száz hektárnyi parlagfűvel fertőzött termőföldterület tulajdo-
nosa/használója volt kénytelen a törvény által rendelt szankciók
viselésére. 

A parlagfűvel fertőzött területek tulajdonosai/használói ugyanis
a fertőzött terület nagyságától függően 50 ezer forint és 5 millió
forint közötti bírságra számíthatnak.

Mindezekre tekintettel kérjük a Pest megye területén termőföld
tulajdonnal, vagy földhasználati joggal rendelkezőket, hogy a
megadott időpontig végezzék el a területeik parlagfű mentesíté-
sét, hiszen ezzel nem kizárólag a növényvédelmi bírság kiszabá-
sát kerülhetik el, hanem segítséget nyújthatnak a környezetükben
élő allergiás megbetegedésben szenvedő gyermeknek, felnőttnek
és idős embernek.

Kötelező a parlagfű-mentesítés!
Légi felderítéssel is ellenőriznek a hatóságok
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1987 óta június 26-át a Kábítószerrel
való visszaélés és illegális kereskedelem
elleni harc világnapjaként tartja számon az
ENSZ Közgyűlése. 

A nap célja felhívni a figyelmet a társa-
dalmak összefogására a kábítószer ellenes
problémában. A határozat egyik fő célja
az, hogy az illegális kábítószer-fogyasztást
világviszonylatban 50 százalékkal csök-
kentsék. Világszerte mintegy 200 millió
ember fogyaszt rendszeresen illegális
szert. A drog évente körülbelül 200 ezer
ember haláláért felelős. Az utóbbi évekig
Európában a leggyakrabban használt kábí-
tószerek a kannabisz-származékok voltak,
míg napjainkra jelentősen növekszik a
különböző szintetikus, részben még legá-
lisnak számító tudatmódosító szerek hasz-
nálata. Magyarországon 1997 óta tartják
hivatalosan a kábítószer-ellenes napot.

A tudatmódosító szerek használata
világméretű problémát jelent, mellyel
szemben csak összefogással léphetünk fel.
A jelenlegi szülők kamaszkorukban csak
néhány „jól bevált” kábítószert alkalmaz-
tak, melyek túladagolásakor az orvosi ren-
delőkben, intenzív osztályokon a szakkép-
zett ápolók, orvosok tudták az alkalmazan-
dó ellenanyagot. A szabályok, törvények
kijátszására, megkerülésére manapság már
több száz, több ezer tudatmódosító hatású,
ismeretlen összetételű és hatású tabletta,
por, gáz, folyadék, cukorka, egyéb anyag
kapható a piacon. Nem kell sokáig keres-
gélni az egyes új keletű szerekkel kapcso-
latos horror-sztorik olvasása érdekében.

Mit tehetünk?

Szülőként: figyeljünk gyermekünkre,
BESZÉLGESSÜNK vele, olvassunk, tájé-
kozódjunk a droghasználat, függőség tüne-
teiről! Gyermekként: ne hagyjuk magunkat
befolyásolni! Nem kötelező kipróbálni!
Merjünk kérdezni! Barátként: figyeljünk a
barátunkra, hiszen egyetlen rossz döntés-
nek nagyon komoly következményei lehet-
nek, melyek az egész életére hatással van-
nak! Amennyiben droggal kapcsolatos kér-
dése merül fel, az alábbi oldalakon megbíz-
ható szakértőkhöz fordulhat:
http://www.drinfo.eum.hu/drinfo/
http://www.ugyelet.hu/hu/telefonos-segely
szolgalatok 
http://www.bantalmazas.hu/segelyvonalak.html

Segítség, 
kiraboltak!

Rablásról abban az esetben beszélhe-
tünk, amikor az elkövető annak érdekében,
hogy megszerezze pénzünket, értékeinket,
személy elleni erőszakot, fenyegetést
alkalmaz. A rablások egyik jellemző hely-
színe a közterület, gyér forgalmú utca vagy
aluljáró. Bűncselekmény áldozatává azon-
ban akár saját otthonunkban is válhatunk,

ha például rajtakapjuk a betörőt lakásunk-
ban, amint értékeinkkel készül távozni, és
ennek során erőszakhoz folyamodik
velünk szemben. Tipikus elkövetési mód-
nak tekinthető, amikor az elkövetők a
különböző szórakozóhelyeken kiválasztják
azokat a személyeket, akiknek magatartá-
sából arra tudnak következtetni, hogy
nagyobb érték, pénz van náluk. Összeis-
merkednek velük, majd együtt távoznak és
az utcán a sértettet váratlanul megtámad-
ják, az értékeit elveszik. Egy másik jellem-
ző szituáció, amikor a tettes vagy tettesek
kevésbé forgalmas helyen lesben állnak,
várva a kedvező alkalmat és az arra haladó
személyeket megtámadják. Legtöbb eset-
ben útonállásszerűen különböző ürügyeket
használnak fel megszólításra (pl. tüzet kér-
nek, megkérdezik hány óra). 

Mit tegyünk támadás esetén?

Őrizze meg lélekjelenlétét, ne essen
pánikba, mert a támadó emiatt agresszívvá
válhat! Hangosan kiáltson segítségért,
vagy használjon figyelemfelkeltésre alkal-
mas eszközt és így jelezze környezetének,
hogy bajban van! 

Ne álljon ellen, inkább adja át értékeit a
támadónak; a legfontosabb az élet és a
testi épség védelme! Figyelje meg alapo-
san támadóját, hogy később részletes sze-
mélyleírást tudjon róla adni! Értesítse a
rendőrséget a 107-es vagy a 112-es se  -
gélyhívók valamelyikén! A helyszínt őriz-
ze meg eredeti állapotában, ne nyúljon
azokhoz a dolgokhoz, amiket a tettes meg-
érintett! A keletkezett sérülésekkel fordul-
jon orvoshoz és kérjen látleletet! 

Utcán, szórakozóhelyen egyéb nyilvá-
nos helyeken garázdálkodók, rendbontók,
bűncselekményt elkövetők tevékenységét
ne nézze tétlenül! Gondoljon arra, hogy
legközelebb Ön válhat áldozattá!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Ne szívasd meg magad!



Keresztszemes hímzések és gobelin technika, horgolt kézimunkák bemutatása
Faluházunkban június 5-én nyílt meg a keresztszemes hímzések és gobelin technika, majd július 10-én a hor-

golt kézimunkák kiállítása. Takács András polgármester a kiállítás megnyitásakor utalt rá, hogy „Az értékeket
rendszerint az utókor minősíti, de mindig a jelenkor hozza létre, és indítja el az idők próbájának útján. Ezt az
utat rendszerint az emberiség minden alkotása (írás, képzőművészet, zene, építészet) bejárja, és a létrejöttét
követő időszak dönt sorsa felett. Minden produktumnak van értéke. És minden értéket, amit csak lehet, szeret-
nénk megőrizni az utókornak. Ahogy az itt berendezett épület is a múlt emlékeit hordozza, ezek a kiállítások is
azt hivatottak szolgálni, hogy bemutassa azokat az értékeket, melyek megőrzik a jelenkorra jellemző életmó-
dot, az egyes személyeket jellemző stílust, kézügyességet és esztétikai kifinomultságot.”

A régi és új motívumokat tartalmazó alkotásokban felfedezhettük a keresztszemes és gobelinhímzés közti
hasonlóságot és különbséget. A gobelinhímzés nevét Jean és Philibert Gobelin kelmefestők telkén álló francia
királyi kárpitszövő műhelyről kapta (Manufacture de Gobelins). A gobelin-minták alapján gyakran híres fest-
mények hű vagy kevésbé hű másolatai is megszülettek gobelinhímzéssel faliképként.

A bemutatott keresztszemes és gobelin anyagokat dr. Cserny Zsuzsanna és Huszár Szilvia készítette.
Alkotásaikból feleleveníthettük az elődeink falvédőit, takaróit, faldíszeit, de a mai modern lakásokba is beleillő gyönyörű, nagy szorgalom-
mal készített munkáikat is láthattuk. 

A horgolt anyagok kiállításán tapasztalhattuk, hogy
horgolással micsoda széles választékát hozzák létre a
használati tárgyaknak illetve a díszítő elemeknek.
Ruházkodás területén: gyermek és női ruhák, táskák,
bébi ruhák, sálak. Lakástextíliák közül ünnepi alkal-
makra készített falvédők, asztalterítők, függönyök,
díszek. A horgolásnak nem csak a produktumai, hanem
a hozzá használt anyagok is nagyon sokfélék.
Természetesen mindehhez a megfelelően kialakított és
a fonalhoz illő vastagságú kötőtű kell. 
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Hagyományokat, régi életszemléleteket, valódi értéket őrizni a
mai társadalom számára teljesen elfogadott tény, akár divatból,
akár szívből cselekszi az ember. Mindenképpen jó, mert megisme-
rünk dolgokat, életünk részévé válik, valódi dísszel ékesíti környe-
zetünket. Ezek megőrzése közösségi és egyéni érdek is, miközben
a megváltozott körülmények, szükségletek miatt a változtatás igé-
nye is állandó. Eljutunk odáig, hogy beépül életszemléletünkbe, és
ami még fontosabb, a gyermekeinkébe is. Feladatunk, hogy rádöb-
bentsük a gyermekeinket, a fiatalokat, amikor a hagyományról,
értékeinkről tanulnak, akkor az önmaguk, saját kultúrájuk megis-
merése felé vezető úton indulnak el. 

Szigetbecse önkormányzat eddig is igyekezett ezen értékmegőr-
ző feladatát teljesíteni, de ez évben a civil szervezetek, aktivisták
bevonásával jelentős előrelépés tapasztalható e tevékenységben.
Több rendezvény, kiállítás szervezésére került sor, mely e nemes
cél, a hagyományőrzés, a nemzetiségi kultúra, a község értékeinek
megőrzésére, bemutatására irányult. Ezek voltak: a Sramli Parti,
André Kertész és Szigetbecse fotókiállítás a Mai Manó házban,
Faluház időszakos kiállításai: Gobelin és keresztszemes munkák
kiállítása, Horgolt anyagok bemutatása, Nyári tábor a Faluházban,
s ami még folytatódni fog: szőttes kiállítás, valamint amatőr fotó-
kiállítások az André Kertész Emlékházban. 

„André Kertész és Szigetbecse” című kiállítás
A Mai Manó Ház – a Magyar Fotográfusok Háza „André Kertész és Szigetbecse” című

kiállítása most egyaránt tiszteleg a nagy fotográfus, és az emlékét őrző hagyomány előtt. Az
örökül hagyott és megmaradt 119 Kertész fotót, továbbá az összegyűjtött filmeket, interjúkat,
dokumentumokat, könyveket, aprónyomtatványokat mutatja meg, egy ritkán látott összeállí-
tást tár a közönség elé. A kiállítást a Szigetbecsei Kulturális Alapítvány szervezte meg, 2015.
május 28-án nyílt meg és október 4-ig tekinthető meg. A megnyitó ünnepségen Takács
András Szigetbecse polgármestere és Kepes András újságíró, író, egyetemi tanár mondott
köszöntőt. 

Amatőr fotósok kiállítása:
Szigetbecse Önkormányzata Alapítványa segítségével teret ad bemutatkozásra az amatőr

fotózás rajongóinak, híveinek. Elsőként Vincze Viktória fotós kiállítását nézhették meg az
érdeklődők az André Kertész Emlékházban május 22-től. Viktória hitvallása a fotózásról: „A
fotózás egy életstílus, egy ‘jó szokás’, egy szerelem, melyet az ember többé már nem akar
elhagyni. Az életed részévé válik, kitölti a lelked minden zugát, és a képeken keresztül is
átadod az érzéseidet másoknak. Ekkor már nem kellenek szavak. Ismerd meg a világom, az
objektívemen keresztül.” Az Alapítvány várja és szervezi a következő amatőr fotós bemutat-
kozását is.
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NYÁRI TÁBOR A FALUHÁZBAN

Háromnapos tábort szervezett a Becsei Hagyományőrző Kör június
29-től. A tábor során a résztvevő 20 gyermek és szüleik kézműves
foglalkozásokon vehettek részt, melynek során megtanulhatták a
kavicsfestés, szélfogó-készítés, tutajkészítés nádból, fakanál bábú fes-
tés és öltöztetés, fűzfaágból díszek stb. készítésének rejtelmeit.
Vetítéssel felelevenítették számukra őseink öltözködési és lakodalmi
szokásait, a letelepedés történetét, majd ezt el is játszhatták. A foglal-
kozáson táncokat tanulhattak meg. A tábor jó hangulatban, vidáman
zajlott le. A gyermekek ízelítőt kaptak elődeink szokásaiból, népvise-
letéből, megismerhették értékeinket. Elmondhatjuk, hogy a résztve-
vők sok élménnyel lettek gazdagabbak, sok szép dolgot készíthettek
el. A tábor vezetői voltak Kiss Marianna és Pilczingerné Major
Hajnalka. Egy-egy program lebonyolításában segített Kőhegyiné
Lengyel Anikó, Kausitz Károlyné, Lerner Mária. 

A gyermekek és szüleik nevében is köszönjük munkájukat. 
Lumei Joli

ERZSÉBET TÁBOR 2015. augusztus. 9-14.
Tájékoztatásul közlöm, hogy az indulás hetében újból megtalálható lesz minden információ a táborral kapcsolatban az „Erzsébettábor 2015.

Szigetbecse” cím alatt a facebook-on.
Van még 2 helyünk a táborba, várjuk azoknak a jelentkezését, akik azóta esetleg kedvet kaptak táborozni.  Tel.: 06 70 374 2940

Mészáros Edit

A Faluházban most kiállított anyagokat készítette: Erdélyiné Rékai Tímea, Fejesné Schwarcz Erzsébet, Lerner Ödönné, Lipsz Hajnalka,
Kausitz Károlyné, Keszthelyi Ignácné, Mező Sándorné, Montvai-Stock Ildikó, Samainé Mészáros Irma és Tuska Árpádné. „Az emberi fan-
tázia és alkotókészség határtalan, így remélhetőleg a jövőben még sok ezekhez hasonló szép és szemet gyönyörködtető műben, esztétikus és
praktikus tárgy készítésében szerezhetünk a készítőik segítségével betekintést.” 

Sok sikert kívánok az alkotóknak, maradandó esztétikai élményt és az alkotói kedv feléledését kívánjuk minden kedves látogatónak. 



Az első szabad választásokon létrejött Magyar Országgyűlés
1991. március 5-i döntése Szent István napját a Magyar
Köztársaság hivatalos állami ünnepének nyilvánította. Az állam-
alapító nagy király napja a történelem folyamán egybefonódott az
új kenyér, sőt még az Alkotmány ünnepével is.

Az ország számos pontján ünnepi műsorokkal készülnek az
államalapítás ünnepére. Községünkben nincs külön ünnepi műsor
szervezve, de mindenki figyelmébe ajánlom a környékbeli telepü-
lések, Ráckeve és Budapest kiemelkedő ünnepi programjait.

Bárhová is sodor minket az élet,
Az isten magyarnak teremtett téged.
Kis nemzetünk maroknyi népe,
Ezer éve élünk a Kárpát-medencében.
Dicső vezérünk Szent István király,
Ki törvényeiddel rendet parancsoltál.

Nagyasszonyunkra bízva népét és országát,
Szigorú törvénybe foglalta népünk alkotmányát.
Hit és a hazaszeretete kössön minket össze,
A magyarok istene áldjon mindörökre.
Ünnepeljünk hisz van mit Ünnepelnünk,
Van múltunk és jövőnk, mert magyarnak születtünk.

Antóni Sándor
Alkotmányunk Ünnepe (részlet)
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Államalapításunk ünnepére készülve

Sramli Parti
Május 30-án került sor a Szigetbecse Önkor-

mányzat és a Szigetbecsei Német Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében e rendezvényre a
Balassi téren. Először a Szigetcsépi Német
Nemzetiségi Tánccsoport adott elő fergeteges,
hangulatos műsort, amelyben a 6 évestől a 80 éve-
sig sokan szerepeltek. Bemutatták hogyan teltek
régen az esték. A kicsik mondókákat, énekeket,
játékokat adtak elő svábul, a nagyobbak kukoricát
morzsoltak, tréfálkoztak. Majd megjelentek az
idősebbek borocskával, pogácsával. Közben
nótáztak és táncoltak jókedvűen. Őket követte a
Gerecse parti Zenekar hangulatos sváb muzsiká-
val. A jókedv, vidámság hajnalig tartott, s adott fel-
töltődést a község lakosságának és az idelátoga-
tóknak. 

NYITOTT KAPU először Szigetbecsén a
Napsugár u. 1-ben

Nagyon örültünk, hogy a nagy hőség ellenére sok ember ellátogatott hozzánk,
hogy megismerje a környék kézműveseit, kóstoljon a sajtokból,  a kemencében
sültekből és megtanulja hogyan kell rétest készíteni .Azonkívül a sok beszélge-
tés során tapasztalatokat is cseréltünk egymással. Bízom benne, hogy aki itt volt
jól érezte magát, és az év második nyitott kapuján is ellátogat hozzánk.
Tervezett időpontja 2015. október, és természetesen más vendégekkel és prog-
ramokkal. A részletes tájékoztató a facebook-on a „Mekk Mészáros Edit Kecske
Karámja” és a „Szigetbecse a mi kis falunk” oldalon megtalálható lesz.

Szeretettel várunk mindenkit a Mekk Míves Ház és barátainak lelkes csapata.
Mészáros Edit
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Megjelenik: kéthavonta

2015. június 6-án született
Schwarczenberger Mária és Fider Zoltán gyermeke

GERGELY

2015. június 17-én született
Taligás Erika és Marcsinyi Ferenc gyermeke

RONEL MAXIM

2015. május 30.
Pemmer Viktória Rozália és Nagy László

Németh István
elhunyt 2015. 07. 20-án élt 77 évet

Takács Sándorné szül: Szűcs Aranka
elhunyt 2015. 07. 24-én, élt 57 évet

Híreinkről, programokról többet és részletesebben a www.szigetbecse.hu weboldalon olvashat
LAPZÁRTA 2015-ben: július 25., szeptember 25., november 25.

R O G R A M :

900 Sakkverseny a Művelődési Házban
1200 Eredményhirdetés, díjátadás
1300 – 1600 Főzőverseny a Balassi téren
1300 – 1700 Gyerekprogramok: kézműves foglalkozás,

arcfestés,  ugrálóvár, vidámpark
Rendőrségi és tűzoltósági bemutató
Kresz-teszt, Vásár

1300 – 1500 „Szigetbecse büszkeségei I.”
Szigetbecsei Zenebarátok Köre
Iskolások műsora
Deminger Diána
Csiribiri Mazsorett Csoport

1500 Bohóc Show
1600 1730 „Szigetbecse büszkeségei II.”

Óvodás szülők műsora
Óvodások műsora
Erdős Bence
Nyugdíjasok műsora

1730 Sztárvendégek: HAPPY GANG
1800 Főzőverseny eredményhirdetése
1800 Sztárvendég: JANICSÁK VECA
1900 Tombolahúzás
2000 Társastánc bemutató
2100 Sztárvendég: LAGZI LAJCSI
2200 Tűzijáték majd utcabál 2 óráig

A szervezés szép feladat, de nem nélkülözheti a segítséget.
A Falunap költségeit minden évben szponzori támogatások is
kiegészítik.  
Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy támogatói jegy vásár-
lásával járuljanak hozzá a rendezvény sikerességéhez, az
elmúlt évekhez hasonló magas színvonalú rendezvény lebo-
nyolításához.
Köszönettel veszünk minden felajánlást, amelynek segítségé-
vel a Falunap programját gazdagíthatjuk.
A támogatói jegyek megvásárolhatók Riedl Béla alpolgármes-
ternél, Borbély Mária, Dr. Csernyi Zsuzsanna, Csobáné
Szűcs Krisztina, Keszthelyi László és Sósné Michelisz Edina
képviselőknél. 
A rendezvény napján támogatóink nevét folyamatosan hirdet-
jük.

Köszönettel: a szervezők

M E G H Í V Ó
Szigetbecse Község Önkormányzata 
meghívja Önt és Kedves Családját a

2015. augusztus 29-én (szombaton)
Szigetbecsén a Balassi téri tónál megrendezésre kerülő

F A L U N A P R A

A rendezvény teljes ideje alatt megtekinthető: - André Kertész állandó kiállítása a Múzeumban
- Kézimunka kiállítás a Falumúzeumban    

Mindenkit szeretettel vár Szigetbecse Község Önkormányzata és a Civil szervezetek!

Támogatói jegy a falunapra


