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Magyarnak lenni jó
Sajó Sándor:

Magyarnak lenni
Én népem! múltba vagy jövőbe nézz:
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!...
De túl minden bún, minden szenvedésen,
Önérzetünket nem feledve mégsem,
Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!
Magyarnak lenni: nagy s szent akarat,
Mely itt reszket a Kárpátok alatt.
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva;
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva ősök honszerelmét,
Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön-örökre!...

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére március
13-án tartotta meg ünnepségét Szigetbecse Község Önkormányzata a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A nemzeti ünnep alkalmából Takács András polgármestertől hárman vehették át a „Szigetbecse Község Díszpolgára” kitüntetést.
A színvonalas ünnepséget a Szigetbecsei Általános Iskola tanulóinak és a Zenebarátok Körének műsora biztosította.
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Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére március 13-án tartotta meg
ünnepségét Szigetbecse Község Önkormányzata a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A
magyar himnusz eléneklése után Takács
András polgármester tartotta meg ünnepi
beszédét. Mondanivalójának központi gondolata a szabadság eszménye volt.
„Március 15-e egyik legszebb, legigazabb, és legőszintébb ünnepünk. Miért?
Mert ez az ünnep tükrözi legjobban magyarságunk lényegét: a szabadságszeretetet. 167
éve a márciusi ifjak szép és követendő példát
állítottak a jövendő nemzedék elé, mely a
hazaszeretetről, kitartásról és összefogásról
szól. Ezek olyan fogalmak, melyek minden
nemzet életében mindenkor szükségesek a
boldoguláshoz. Kimondva, egyszerű, rövid
szavak, tartalommal telítve adják az élet
lényegét, bonyolultságát.

Béke: családi, nemzeti, világbéke, karöltve a barátsággal, szövetséggel és együttműködéssel, a családok a nemzetek együttélését
biztosítja.
Szabadság: egyéni, csoportos, vallási,
sajtó, gondolati szabadság, kiegészülve a
hittel, meggyőződéssel, lelkiismerettel, a felhőtlen boldogság, a lélek felemelkedésének
záloga.
Egyetértés: Mindezek bonyolult vegyülete,
az előző kettőbe foglalt fogalmak kusza,
sűrűn összefont szövete, melyet néha simogató, bársonyos kelmeként, néha durva
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darócként érzünk testünkön. Kibontva, rostjaira, szálára szedve bonyolult társadalmi,
emberi kapcsolatok sokaságát jelenti,
melyek összessége adja a családot, a nemzetet, az emberiséget.
Ez 1848 öröksége. A ma élők feladata,
hogy ezekből a fogalmakból, ezekből a jó és előremutató kapcsolatokból,
viszonyokból a meglevőket
erősítse, őrizze, a hiányzók
eléréséért pedig tudását,
erejét latba vetve, munkálkodjon. 1848 üzenete az
számunkra, hogy merjük
vállalni jelenünket, álljunk
elébe a kihívásoknak, vállaljuk
magyarságunkat,
érezzük felelősségünket hazánkért, egymásért, gyermekeinkért, jövőnkért. Kívánhat-e
a mai ember is mást, mint azt, hogy: Legyen
béke, szabadság és egyetértés!”

A nemzeti ünnep alkalmából Takács
András polgármester átadta a 2015. évben
megalkotott „Szigetbecse Község Díszpolgára kitüntetést három szigetbecsei lakos
részére. A kitüntetettek érdemeit méltatta,
majd részükre az oklevelet és a plakettet
átadta. Szívből gratulálunk a
díjazottaknak!
A színvonalas, jól megszervezett ünnepséget a
Szigetbecsei Általános Iskola
tanulóinak és a Szigetbecsei
Zenebarátok Körének műsora tette emlékezetessé és méltóvá az eseményhez.
Köszönjük az általános
iskolások felemelő előadását és az előadást betanító
pedagógusok kiemelkedő munkáját az ünnepség megszervezését! Köszönjük a Zenebarátok Kör tagjainak színvonalas műsorát!
Lumei Joli
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Szigetbecsén született. Tanulmányai végeztével
előbb Makádon, majd 1979-től Szigetbecsén tanított
az iskolában. Tanúja, résztvevője volt azoknak az
erőfeszítéseknek, melyeknek köszönhetően a község
fokozatosan fejlesztette az intézményt, az épületet és
környékét, a tanítás színvonalát. 1983-tól, nyugdíjba
vonulásáig volt az iskola igazgatója.
Az első, 1990-es választások óta bizalmat kapottak
közül ő az egyetlen, aki Magasitz Lajos polgármester
mellett, 24 évig tagja volt a képviselő-testületnek,
képviselőként és két ciklusban alpolgármesterként.
Erzsike munkahelyén az iskolában és a testületben is
kiélhette gyermekszeretetét. A közös testületi munkán belül kezdetektől vezetője volt a szociális bizottságnak, vállalta a szociális ügyekkel járó munkát. A
testület soha nem mondott nemet a gyermekekre
vonatkozó javaslataikra. A szociális ügyek tekintetében is hasonló megértést tapasztalt a képviselő társaknál is. A legnehezebb időben is jutott pénz méltányos kérdések
teljesítésére.
A művelődés területén is nagy munkát vállalt, mindenekelőtt a
Német Nemzetiségi Önkormányzatban, a faluszépítésben. Szervezésében a Virágos Magyarországért mozgalomban Szigetbecse kétszer a díjazottak között volt.
11 alkalommal volt a mindig sikeres falunap főszervezője. A 2011
augusztusában megnyílt Faluház létrehozásában, berendezésében
oroszlánrészt vállalt. 2003-ban a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét kapta munkája elismeréséül.
Fejesné Schwarz Erzsébet sokakkal együtt úttörő munkát vállalt a
rendszerváltozással Szigetbecsén is bekövetkező önállóság kiküzdésében. Szeme előtt nőnek fel az egykori tanítványok, a falu lakóinak
megbecsülését élvezi.

1970 óta él Szigetbecsén, nagy családja van, akik ugyanolyan
hűségesek a faluhoz, mint ő maga. A sport, a labdarúgás, a család
mellett másik nagy és hosszantartó szenvedélye. Korábban a Csepel
Autó NB II-es csapatában, majd Dunaharaszti megyei I. osztályú
együttesében játszott, volt megyei válogatott és gólkirály. Játszott
Szigetbecse csapatában és közel 40 éve ezt az együttest szolgálja
edzőként, szervezőként, vezetőségi tagként – mindenesként.
Bogdán József, aki maga is igazi közösségi ember, nagyra értékeli
mindazok tevékenységét, akik hozzá hasonlóan önzetlenül és töretlen
lelkesedéssel segítik Szigetbecsén a szakosztályt, hiszen ezek nélkül
nem lehetett volna folyamatosan működtetni, fejleszteni a község
labdarúgó sportját.
Bogdán József hamar beilleszkedett a helyi közösségbe. 19861990-ig a Ráckevei Közös Tanács szigetbecsei tanácstagja, 1994 óta
minden önkormányzati választáson bekerült a képviselő-testületbe,
ahol vagy tagja, vagy elnöke volt különböző bizottságoknak, 2010
óta alpolgármester volt. A testület legaktívabb tagjai közé tartozott,
éberen figyeli, ami a faluban történik, napi kapcsolatban van az
emberekkel. A testületben mindig közvetítette megfigyeléseit, a lakótársai véleményét, gondjait.
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Alapítója a Szigetbecsei Polgárőrségnek, vezetőségi tagja a
Sportegyesületnek. Részt vállalt a hagyományos tojásfutás, a bálok
előkészítéséből, rendezéséből, a falu fejlesztését szolgáló munkákból. Felügyeletet vállalt az általános iskolások nyári táboraiban, részt
vett óvodai, iskolai bálok, országjáró kirándulások szervezésében.
Nem a rangért vállalta a képviselői feladatot, hanem azért, mert így
nagyobb hatásfokkal segíthette a maga lehetőségén belül a falu fejlődését, és tehetett azért, hogy az itt élők jobban érezzék magukat.

Szigetbecsén született, a mai napig abban a házban él, ahol világra
jött. Az 1990. szeptember 30.-i önkormányzati választáson a község
lakossága bizalmat szavazott neki, és Szigetbecse polgármesterévé
választotta, mely tisztséget 24 éven keresztül folyamatosan töltötte
be. E közel negyed évszázad alatt végig a község lakosságának bizalmát élvezte. A kezdetekkor az ország egészét érintő változás nagy
feladatokat rótt a polgármesterre, a képviselő-testületre és a hivatalra. Szigetbecse Ráckeve társközsége volt, majd önállóvá vált.
Járatlan úton küzdöttek, akik ebben az átalakításban feladatot vállaltak. Akkor a községnek egyetlen szilárd burkolatú útja volt, a Ráckevéről Makád felé vezető főút, nem volt gáz, telefon, csatornázás.
Ma a község saját kezelésű útjainak 98%-a szilárd burkolatú.
Szigetbecse gazdálkodását – önállóvá válásától – a józanság, a
kiegyensúlyozottságra törekvés, a takarékosság jellemezte. Minden
adott pályázati lehetőséget kihasznált a település vezetése és rendre
nyert is! A képviselő-testületek tartózkodtak a hitelfelvételtől, sőt tartalékot is gyűjtöttek. A megnyert pályázati fejlesztésekhez mindig
biztosítani tudták a szükséges önerőt. Ebben az érdemben nagy szerepe van a polgármesternek, aki a hosszú évek során mindig a takarékos, megfontolt és következetes gazdálkodást szem előtt tartva
vezette a falut. Magasitz Lajos polgármester úgy a helyi civil szervezetekkel, mint az egyházakkal rendkívül jó kapcsolatot ápolt, bevonta őket a község fejlesztését célzó beruházásokba, programokba,
pályázatokba.
Az elmúlt negyed évszázad alatt Szigetbecsén megvalósult beruházások, fejlesztések magukért beszélnek, és Magasitz Lajos érdemeit
méltatják.
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Képviselő-testületi ülés
2015. február 10.
• Szigetbecse Község Önkormányzat és Intézményei 2015. évi
költségvetése
• „Szigetbecse Község Díszpolgára” cím alapítása
• Települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának szabályai
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Képviselő-testület február 10-i ülésén fő napirendként megtárgyalta és rendelettel elfogadta a Községi Önkormányzat és Intézményei
2015. évi költségvetését.
Az Önkormányzat és Intézményei összesített költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét 464.457 eFt-ban állapította meg. Ezen
összesítésen belül az Önkormányzat gazdálkodási bevételét és kiadását 360.504 eFt-ban, a Közös Hivatal gazdálkodási bevételét és
kiadását 55.129 eFt-ban, a Tóparti Óvoda gazdálkodási bevételét és
kiadását 48.824 eFt-ban állapította meg.
Működési bevételre 47.021 eFt-ot, állami támogatásra 207.219
eFt-ot, beruházási bevételre (ivóvízminőség-javító projekt) 182.302
eFt-ot tervez. Társadalombiztosítási alapból 3.784 eFt-ot, Államháztartási Hivatalból 11.904 eFt átvett pénzeszközt tervez. Előző évi
pén zma ra dv ány
igénybevétele
12.227 eFt lesz, hitel
felvétele és törlesztése nincs betervezve.
Az összes bevétel
98,6%-a kötelező
feladatellátásra lesz
biztosítva. A bevételek arányos megoszÁllami
tását a mellékelt
támogatás
ábra is mutatja:
45%

Felhalmozási
bevétel
39%

Dologi
kiadások
13%

Felhalmozási
kiadás
42%

Személyi
juttatások
22%

Működési c.
pe. átadás
23%

támogatást állapított meg méltányossági alapon történő térítési díjak
elengedésére, valamint helyi adóknál kedvezmény, illetve mentesség
adására.
Az Önkormányzat feladatait 35,5 fővel látja el. Ebből 6 fő az
önkormányzat, 12,5 fő a Közös Hivatal, 12 fő az Óvoda dolgozója, s
5 fő közfoglalkoztatott.
A Képviselő-testület megvitatta és rendeletet alkotott „A díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről”. A rendelet értelmében
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Szigetbecse
Község Díszpolgára” kitüntetést alapít azon természetes személyek
munkásságának elismeréséül, akik a község fejlődéséért kiemelkedően tevékenykedtek, munkásságukkal, alkotásaikkal elismerést szereztek a községnek. Évente legfeljebb 3 díszpolgári cím adományozható. A díszpolgári címmel emlékplakett és díszoklevél jár. A díszpolgári címet tanúsító díszoklevelet és emlékplakettet a község március
15-i ünnepségének keretein belül a polgármester adja át.
***
A Képviselő-testület rendeletet alkotott a települési támogatás
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól. A rendelet célja, hogy Szigetbecse
község lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza a helyi
önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni juttatások,
szociális alapszolgáltatások nyújtásának helyi szabályait, rendelkezzen az ellátások igénybevételének módjáról, az ellátások mértékéről,
valamint az alapszolgáltatásokért fizetendő térítési díjakról.
A települési támogatások igényléséről, folyósításáról részletesen a
www.szigetbecse.hu weboldalon, valamint a Krónika e lapszámában
is adunk tájékoztatást.
***

Beruházási és felújítási kiadásként az
ivóvízminőség-javító projekt 2015-re
jutó előirányzatát
182.686 eFt-ban, a
Szigetbecse Petőfi S.
u. 32. szám alatti
(volt orvosi lakás)
épületet 2.540 eFttal, és a rendezési
tervet 7620 eFt-tal
irányozta elő. Az
összes
kiadásból
103.879 eFt személyi jellegű, a 62.009
eFt dologi, 104.951
eFt működési célú
pénzeszköz átadásra
van tervezve. Az
önkormányzat általános tartaléka 772
eFt. A kiadások arányos megosztását a
mellékelt ábra is
mutatja:
Az Önkormányzat
2.756 eFt közvetett

Egyebek napirendi ponton belül több témát megtárgyalt, megvitatott a testület:
• Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve és a Medicopter Alapítvány
támogatási kérelmét.
• Tájékoztató hangzott el a Makádi út 37. sz. alatti önkormányzati
épület csatornafelújításáról, karbantartásáról, a volt orvosi szolgálati lakás felújítási terv készítéséről, a Virágos Magyarországért Környezetszépítő versenyen elért különdíjról, a szelektív
hulladékgyűjtő tartályok elviteléről, valamint az ünnepi napokon
történő zászlók kihelyezéséről.
• Kormányhivatal részéről kéthetente egy ügysegéd fog a Közös
Polgármesteri Hivatalhoz kijönni ügyfélfogadás céljából a segélyezési kérelmek ügyében.
• Majális alkalmából egy egyesület bejelentkezett futóverseny
szervezésére. A részleteket, felhívásokat külön programban
ismertetjük.
• A 2015. évi falunap főszervezői feladataival a Képviselő-testület
Csoba Attiláné képviselőt bízta meg.
• Képviselő-testület elfogadta a civil szervezetek 2014. évi támogatásáról szóló tájékoztatást, a civil szervezetek pénzügyi és
szakmai elszámolásai alapján.
Egyúttal a civil szervezetek 2015. évi támogatásának előkészítését rendelte el.
• Méri Zoltán képviselő szóban bejelentette a képviselő mandátumáról való lemondást. A jegyző kérte a lemondás írásbeli
beadását is.
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Jubileumi falugyűlés – közmeghallgatás
Szigetbecsén 2015. február 24-én megtartásra került a 25. falugyűlés és közmeghallgatás. A zsúfolásig megtelt művelődési ház nagytermében Takács András polgármester köszöntötte a meghívott vendégeket, az önkormányzati képviselőket és a megjelent lakosságot.
Az ülés első napirendjében a képviselő-testület és bizottságai 2014.
évi munkájáról és éves gazdálkodásáról szóló polgármesteri beszámolót hallgathatták meg a jelenlévők.

Ezen programok szervezésében résztvevő civil szervezetek:
Szigetbecse Községért Közalapítvány, Sziget-csücske Természetbarátok Egyesülete, Nyugdíjas Klub, Sport-egyesület, Polgárőrség,
Zenebarátok Köre, Becsei Hagyományőrző Kör, Diák Sportegyesület.
Köszönet illeti a Német Nemzetiségi Önkormányzat aktív munkáját is.
Külön említést érdemlő beruházás volt előző évben a Balassi téri
szabadtéri színpad létesítése. Az építés a nyár elején kezdődött és a
falunapra el is készült. A sikeres beruházásban oroszlánrészt vállalt
szervezési munkájával Bogdán József volt alpolgármester, Kátai
Péter tervező és Nagy Zsolt kivitelező. Ezúton is megköszönjük munkájukat. Rajtuk kívül még számos egyént és szervezetet érint ez az
elismerés, akik segítségükkel, támogatásukkal hozzájárultak a létesítmény megépítéséhez.
Szigetbecse Önkormányzata részére a belügyminiszter cél megjelölésével 20.025 eFt-ot biztosított előző évben, mivel nem volt adóssága. Az összeg 50%-át a község útjainak javítására, másik felét az
ez évben lejáró és kötelezően megújítandó Településszerkezeti Terv,
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv elkészítésére fordítják.

2014. év elején elfogadott és a falugyűlésen ismertetett költségvetés alapján alakult a község gazdálkodása. A múlt év java részét az
előző testület munkája jellemezte. Az új és a régi testület együtt 18
alkalommal ülésezett, 13 rendeletet és 126 határozatot hozott. A
Pénzügyi Bizottság 6 ülésen 15 határozatot, a Szociális Bizottság 2
ülésen 5 határozatot, az Ügyrendi Bizottság 1 ülésen 1 határozatot
hozott.
Az év folyamán a község vezetése és a hivatal zökkenőmentesen
biztosította a falu működését, a kötelező alapszolgáltatási feladatokat
intézményein keresztül, illetve az önkormányzat szervezésében.
Ezek: Önkormányzati Hivatal és a művelődési ház működtetése, óvodai nevelés, háziorvosi, védőnői szolgáltatás, közvilágítás, gyermekétkeztetés. Ezen kötelező feladatok ellátásért köszönetét fejezte ki a
hivatal és intézmények vezetőinek, dolgozóinak. Köszönetnyilvánítás illeti meg a közbiztonságot erősítő rendőrséget, a tűzoltóságot, a katasztrófavédelmet, a közszolgáltatókat, valamint az elesetteket és rászorulókat segítő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot és nem utolsósorban a Járási Hivatalt.
A kötelező feladatok mellett olyan feladatok sokaságát kellett megoldani, melyek teljessé, kényelmesebbé tették az itt élők életét.
Nevezetesen: közterületek, játszóterek, üdülőterületi utak, pihenőpark, köztemető karbantartása, strand működtetése. Ezen feladatok
ellátása során a kormány által biztosított közmunkaprogram igénybevételén túl civil szervezeteink hathatós segítségére is szükség volt.
Ezen szervezetek gondoskodnak a különböző időszakos rendezvények és rendszeres programok megszervezéséről, a szabadidő hasznos eltöltéséről, hogy azok méltó környezetben legyenek megtartva.
Az ő segítségükkel történik minden évben: a falutakarítás, a húsvéti
tojásfutás szervezése, a majális, a falunap megszervezése és lebonyolítása, a strandterület rendezése, a búcsúhoz és egyéb eseményekhez kapcsolódó bál szervezése. Továbbá a Faluház és Múzeum
működtetése, az idősek, nyugdíjas korúak életének szervezése, tartalmasabbá tétele. Ide sorolta még a sport, horgász és természetjáró szabadidős tevékenységek szervezését, a zeneszerető, táncbarátok összefogását, a közbiztonság védelmét. Kiemelt esemény volt előző évben
a március 15-i ünnepség, az anyák napi ünnepség, az André Kertész
Fotópályázat és Kiállítás, valamint a málenkij megemlékezés, az
adventi ünnepség és karácsonyi koncert.

A 2014-es év nagy feladata volt az önkormányzati választások
lebonyolítása. Elismerés és köszönet illeti meg a választáson résztvevő jelöltek és választópolgárok kampány során tanúsított tisztességes, korrekt magatartását.
A választás után megalakult új testület fiatalos lendülettel fogott
hozzá a munkához, melyet az előző testülethez hasonlóan tiszteletdíj
nélkül végez. Így sikerült megépíteni az André Kertész Emlékház
előtti járdaszakaszt, átalakítani a zavaró közlekedési rendet, valamint
elindítani a Duna-parti út közvilágításának kiépítését. Új szerkesztővel, bővített tartalommal folytatják a Szigetbecsei Krónika kiadását.
Megszervezték a jótékonysági Mikulás-futást, valamint egy jó hangulatú jégdiszkót.
2014. év fontos eseménye még két jelentős beruházás a község
területén. Az egyik beruházás az ivóvízminőség-javító (pályázat
útján elnyert) projekt. Közel 200 millió forintos bekerülési költséggel
készül, magába foglalja a vezetéképítést, szűrőberendezések és laboratórium építését, szárnyvezetékek összekötését, csőhálózat tisztítását. A várható befejezési határidő 2015. május vége. A másik nagy
beruházás a „Szennyvíz kivezetése az RSD sávból”. Ez a projekt
uniós támogatással 95%-ban finanszírozott, az 5% önrészt a parton
tulajdonnal bíróknak kell megfizetni. A munkálatok befejezése nyár
végére várható.
Saját beruházásban megépült a Faluház udvarán a fedett szín,
amely a nagyobb terjedelmű mezőgazdasági gépek, tűzoltókocsik
tárolására, kiállítására szolgál.
2015. évi feladataink:
A költségvetés megalkotása alapján szorosan, de adottak a pénzügyi feltételei annak, hogy az elmúlt években már megszokott színvonalon tudják működtetni a községet. Saját bevételből, illetve állami támogatásból beruházásokat nem tudnak biztosítani, csak pályázat útján. Ennek érdekében két pályázatfigyelő céggel kötöttek megállapodást. Régi dédelgetett vágya a községnek egy új óvoda építése, de e mellett több beruházást is szeretnének megvalósítani.
Tervezik még a csapadékvíz-elvezetés rendbetételét, a rendszer korszerűsítését, járdák javítását, építését, a strand rendbetételét, a tanösvény fejlesztését, a parti út aszfaltozásának és közvilágításának
folytatását, továbbá a volt orvosi lakás fejújítását a hivatal bővítésének szükségessége miatt. Ezen elképzelések szándék, vagy terv for-

6

2015. március-április

Jubileumi falugyűlés – közmeghallgatás
májában állnak rendelkezésre, várják a megfelelő alkalmat a megvalósításukra.
A rendelkezésre álló pénzeszközök lehető legjobb felhasználásával
biztosítani fogják az önkormányzati épületek karbantartását, állaguk
megóvását. Ennek érdekében javították, cserélték ki az épületek csatornáját, különítették el a pénzt a hivatal mögötti épület tetőjavítására, homlokzatának felújítására. Ünnepek alkalmával a főutcát zászlókkal díszítik. Ezek kis lépések, de biztosítják a folyamatos haladást,
mutatják a felelős gazdálkodást.
Összegezve a 2015. évi elképzeléseket, egy óvatos, de a község
életének folyamatosságát biztosító, a pályázati lehetőségekkel számoló, bizakodó költségvetés szerint kívánják végigvinni az évet.
Továbbra is számítanak a civil szervezetek munkájára, tevékenységüket segítve kívánják megvalósítani elképzeléseiket. Kéri a falu
minden lakóját, hogy lehetőségéhez mérten vegyen részt a falu gondjai orvoslásában. Legyen tevékeny részese mindennapi feladatainak
és a békés együttélés érdekében legyen megértő,
toleráns és segítőkész. A
polgármester úr záró szavaiban kéri a lakosságot,
kezeljék jó gazda gondosságával közös érdekeinket, óvják, tartsák tisztán
környezetüket. Gondoljanak a jövő nemzedékére, akiknek át kell adni
élhető, tiszta formában ezt
az életteret.

dási helyet létesített: 23 fő, tartózkodási helyet megszüntetett: 6 fő.
A kereskedelmi igazgatás az üzletek működésének bejelentésével
kapcsolatos adminisztrációs feladat, melyre 5, a szálláshelyek engedélyezéseire 4 alkalommal került sor.
Hagyatéki ügyben leltár felvételére 20 alkalommal került sor.
Adó és értékbizonyítványt 35 alkalommal készítettek.
Környezettanulmány-vagyonleltárkészítés: 10 esetben készült.
Jelentős feladat a képviselő-testület (18 ülés), valamint a bizottsági ülések (9) jegyzőkönyveinek elkészítése, az előterjesztések elkészítése.
Az adóügyi igazgatásról számokban: 2014. évben 66 db idegenforgalmi adó, 255 db gépjárműadó, 11 db építményadó, 32 db telekadó
határozat készült. 10 db talajterhelési díjhoz, valamint 191 db iparűzési adóhoz kapcsolódó fizetési meghagyás készült.
Behajtási cselekmények: 194 db fizetési felhívás, adók módjára történő behajtás 31 alkalommal,
gépjármű forgalomból történő
kivonása 19 adózó, 21 gépjárművére (a kivonatás hatására
12 fő megfizette adótartozását).
Munkabérből történő letiltás: 8 adózónál volt, melyből
5 főnél a letiltás sikeresen
elkezdődött. Inkasszót két
alkalommal nyújtottak be,
sajnos sikertelenül. Fizetési
könnyítések: részletfizetést 5
fő kért, melyet engedélyeztek.

Jancsó Emőke jegyző
közérdekű tájékoztatója:
A Közös Önkormányzati Hivatal létrejöttével számos változás történt. A hivatali engedélyezett létszám: 12,5 fő, melyből a betöltött
álláshelyek száma 12 fő, szigetbecsei székhelyen állandó jelleggel 6
fő köztisztviselő dolgozik. A Hivatalban a jelenlegi iskolai végzettség: középfokú végzettségű 7 fő, felsőfokú végzettségű 5 fő.

Pénzügyi igazgatás:
Időben elkészültek a mérlegjelentések, a 2013. évi zárszámadás, a 2014. féléves zárás, ezeket
határidőre megküldték a Kincstár részére, illetve a statisztikákat negyedévente a KSH felé. A normatívák felmérését elvégezték, annak
évközi három alkalommal történő változását határidőben megküldték
a Kincstár felé.

A hivatalban folyó munka nagyságrendjét részben az ügyiratforgalom mutatja be.
2014. évben 5715 iktatott ügyiratuk volt. Államigazgatási ügyben
295 döntés született, önkormányzati hatósági ügyben 88 határozat
került meghozatalra. Fellebbezés nem volt.

A közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatások igénylése szintén
határidőben elkészült. A munkaügyi feladatokat is ellátó kolléganőnek a közcélú foglalkoztatás ez évben is jelentős feladattöbbletet
jelentett. A közfoglalkoztatottak száma 19 fő.

Szociális ügyek: Lakásfenntartási támogatásban 10 család részesül.
Átmeneti segélyt 32 alkalommal állapított meg a képviselő-testület.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 28 gyermek részesül.
Méltányossági ápolási díj 1 fő.
Temetési segélyben 6 fő részesült, 1 köztemetés volt. Születési
támogatást 9 gyermek kapott.

Pénzügy: iktatott bejövő számlák 1651 db, iktatott kimenő számlák:
1466 db. Házipénztár készpénzforgalma 2014-ben: 18.961.895 Ft.

Anyakönyvi igazgatás: 2014-ben 21-en hunytak el, helyben 9 fő
anyakönyvezése történt. 9 gyermek született.
Szigetbecsén az elmúlt évben 7 alkalommal történt házasságkötés.
Apai elismerő nyilatkozat felvételére 3 esetben került sor.

Háztól szállítják a szelektív hulladékot. A hulladékszállítást végző
VERTIKÁL Zrt. végzi 2015. évtől közszolgáltatás keretében a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. Havonta egy-két alkalommal van lehetősége a lakosságnak az újrahasznosítható, illetve komposztálható hulladék ingatlan elé történő kihelyezésére, a lakosság
részére eljuttatott szelektív hulladékgyűjtési naptárban szereplő
napokon. A szolgáltató évente két alkalommal végzi el, az ingatlantulajdonosokkal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítását.

Népesség-nyilvántartás: 2013. március 1-jétől a járási hivatal mellett helyben is be lehet jelenteni a lakcímváltozást. A helyben történt
bejelentések száma: 13.
Állandó lakóhelyet létesített: 31 fő, kijelentkezett: 40 fő, tartózko-

A jegyző asszony tájékoztatást adott még a hulladékgyűjtő szigetek megszüntetéséről, a szelektív hulladékszállítás rendjéről, valamint az ebösszeírásról.
Települési támogatás: március 1-től lép érvénybe, erről az új támo-
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gatási formáról, igényléséről bővebben a Krónikában írunk, valamint
a www.szigetbecse.hu weboldalon tájékozódhat.
A közmeghallgatáson lllés Lajosné szólalt fel az ápolási díj folyósítása miatt. A jegyző megnyugtató válaszként közölte, hogy az
továbbra is jár részére alanyi jogon, ebben nincs változás.
Schwarczenberger Károly felvetette a szemetelők szabálysértésének büntetését. A polgármester válaszában közölte, hogy amennyiben a szemetelőt tetten érik vagy kiderül személye, azonnal elindítják
ellene az eljárást.
Kun Pál a helyi állattartási szabályzatról érdeklődött. A jegyző

válaszában közölte, hogy külön helyi szabályozás nincs, az állatártási törvény szabályait kell a településükön is betartani, illetve az alapján lehet eljárni a szabálysértőkkel.
Riedl Béla alpolgármester tájékoztatta a jelenlévőket az április 11re tervezett falutakarítás előkészületeiről. Az előző évekhez hasonlóan a község területe csoportokra lesz felosztva a takarítás idejére.
Zsákokat, kesztyűket biztosít az önkormányzat, munkavédelmi oktatás 9 órakor lesz. Konténerek elhelyezése a szokásos területekre meg
van rendelve. A munkavégzés után ebéddel várják a résztvevőket.
Kéri a lakosság minél nagyobb számban történő megjelenését.
A falugyűlésen való megjelenést Takács András polgármester
megköszönte.

Képviselő-testületi ülés
2015. március 24
• Szigetbecse Önkormányzat Képviselő-testületének 2015-2019.
évi gazdasági programja
• Háziorvosi és védőnői szolgálat 2014. évi beszámolója
Takács András polgármester az ülésén elsőként az Önkormányzat
Képviselő-testületének 2015-2019. évi gazdasági programjára tett
javaslatot. A program bemutatja, hogy a képviselő-testület az előtte
álló ciklusban hogyan kívánja irányítani a község életét, milyen a
község jelenlegi helyzete, milyennek látja a jövőképet (településfejlesztés, idegenforgalom, köznevelés, egészségügy, gyermek- és ifjúságvédelem, infrastruktúra, természetvédelem, tűzvédelem, milyen a
település pénzügyi helyzete stb.). A gazdasági programot lakossági
véleményezésre a weboldalra is fel fogjuk tenni. A program megismerése, véleményezése után a következő testületi ülésen szeretnék
elfogadtatni a testülettel.
Polgármester úr ismertette a Magyar Zarándokút Önkormányzati
Társulási Megállapodás módosítási javaslatát. Szigetbecse már tagja
a Társulásnak. Mostani módosításban a „pártoló tag” státusz megállapodásba való belefoglalását és új pártoló tagok, települések felvételét kérik elfogadni. A Testület a módosítást elfogadta.
Dr. Csernyi Zsuzsanna háziorvos beszámolt a háziorvosi szolgálat
2014. évi tevékenységéről. Mondanivalójának egyik fontos eleme
volt, hogy a szigetbecsei lakosság egészségügyi állapota elég kedvezőtlen helyzetet mutat, mely sajnos jellemző országos szinten is.
Nem vagyunk elég tudatosak, nem vigyázunk eléggé az egészségünkre. Fontos lenne a betegségek megelőzése. Több propagandamunkát kell kifejteni annak érdekében, hogy a betegséget megelőző
szűrésekre elmenjenek az emberek. Köztudomású, hogy egyes szűrőállomásokra nehéz az eljutás. Ezért meg kell keresni annak a lehetőségét, hogy a szűrésekre helyben is sor kerülhessen. A testületi
tagok abban foglaltak állást, hogy a gazdasági programban az egészségügyi vizsgálatok, illetve szűrések rendszerességének, az azokon
való lakossági részvétel növelésének a megoldására javaslatot dolgoznak ki.
Korsós Judit védőnő beszámolt a védőnői szolgálat 2014. évi tevékenységéről. A beszámoló során ismertette a szolgálat statisztikai és
pénzügyi adatait. Felvetette az október 1-től kötelezően ellátandó feladatot, a méhnyakrák-szűrést. A rendelet szerint az a védőnő lesz
jogosult méhnyakrák-szűrést végezni, aki részt vesz az Országos

Tisztiorvosi Hivatal – vagy valamely egészségügyi felsőoktatási
intézmény – minimum 40 órás képzésén, illetve az erre vonatkozó
szakirányú továbbképzésen. A szűrési feladatokat itt Szigetbecsén is
el kell látni. Ehhez megfelelő helyiségre és egészségügyi berendezésekre is szükség lesz. Ennek pénzügyi fedezetét valahonnan biztosítani kell. Kérte továbbá a szolgálat részére az internet bekötését,
mivel ez már elkerülhetetlen lesz a gépi adatszolgáltatási feladatok
végrehajtásához.
Riedl Béla alpolgármester ismertette a húsvéti tojásfutás előkészítését. A hagyomány szerint ez évben is sor kerül a rendezvényre húsvét vasárnapján a Petőfi Sándor utcában. A fiatalok szombat délelőtt
fogják gyűjteni a tojásokat. A húsvéti tojáskiállítás előkészületei is
folynak. A tojásfutás után bál lesz a művelődési házban, melyre mindenkit szeretettel várnak.
Az alpolgármester a falutakarítás előkészítésére kérte a civil szervezetek összehívását.
Testületi ülésen elhangzott még a falunap előkészítéséről a tájékoztató.
A polgármester ismertette Kausitz Károlyné nyugdíjas óvónő kézműves foglalkozással kapcsolatos kérelmét. A foglalkozás bevezetéséhez a testület hozzájárult. A foglalkozás helyszíne a Német Nemzetiségi Önkormányzat irodája, kéthetente szombati napokon.
Szigetbecse Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki
Brezina Gábornak, amiért a Szigetbecse Balassi téri tó körüli
fák gyökérzetének gépi kimunkálási költségeit átvállalta.

2015. évi hulladékszállítási rend
Szigetbecsén:
Fémhulladék: 04. 02., 05. 07., 06. 04., 07. 02., 08. 06., 09. 03., 10.
01., 11. 05., 12. 03.
Csomagolási hulladék: 04. 09., 05. 14., 06. 11., 07. 09., 08. 13.,
09. 10., 10. 08., 11. 12., 12. 10.
Tájékoztatás: gyűjtőkonténer van elhelyezve a Nagyóvodában
ásványvizes és üdítős PET palackok elhelyezésére, nyitvatartási
időben lehet a palackokat odavinni, melyért az óvoda támogatást
kap.
Zöldhulladék: 04. 23., 05. 28., 09. 24., 10. 29., 11. 26.
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Tájékoztató a szociális ellátásokat érintő
2015. március 1-jétől hatályos változásokról
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015.
március 1-től jelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra
kerülnek. Átalakul a finanszírozás rendszere.
Járási Hivatalok hatásköre 2015. március 1-jétől:
– Aktív korúak ellátásának megállapítása (a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás), alanyi ápolási díj (az alapszerű, a fokozott ápolási
szükségletekre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a
kiemelt ápolási díj),
– Időskorúak járadéka, alanyi és normatív jogcímen megállapított
közgyógyellátás,
– Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
2015. március 1-től megszűnik: Lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás, méltányossági ápolási díj, méltányossági
közgyógyellátás.
Az önkormányzat által biztosított ellátás neve 2015. március 1től egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az
önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújtanak támogatást. Annak eldöntése,
hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület
a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek
részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
Szigetbecse Község Önkormányzata a települési támogatások
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzésének szabályairól rendeletét megalkotta.
A rendeletben foglalt pénzbeli ellátások igénylésére vonatkozó
kérelmet a Közös Önkormányzati Hivatalnál, valamint a
www.szigetbecse.hu weboldalon található, s a rendelet 1. melléklet
szerinti nyomtatványon a Hivatalnál lehet benyújtani. A kérelemben a
kérelmező köteles nyilatkozni saját és a vele közös háztartásban élő
közeli hozzátartozók jövedelmi és vagyoni viszonyairól. A benyújtott
igazolások, nyilatkozatok tartalmát, továbbá az ellátás megállapítása
esetén a jogosultsági feltételek fennállását a Hivatal bármikor ellenőrizheti. A rendelet hatálya alá tartozó ellátások igénylése esetében
elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.
Települési támogatások Szigetbecsén:
a) Születési támogatás: A születési támogatás a gyermek (ek) születésekor, a gyermek (ek) neveléséhez nyújtott egyösszegű hozzájárulás.
Születési támogatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában
nevelő szülő/törvényes képviselő, amennyiben a gyermek (ek) származási helye a születési anyakönyvi kivonat szerint Szigetbecse. A
születési támogatást a szülő a gyermek (ek) születését követő 6 hónapon belül igényelheti. A határidő elmulasztása jogvesztő. A születési
támogatás összege gyermekenként 20.000 Ft.
b) Árvasági támogatás: Az árvasági támogatás a kiskorú gyermek

(ek) szülője/szülei, törvényes képviselője/törvényes képviselői halálesetekor nyújtott egyösszegű hozzájárulás.
Árvasági támogatásra jogosult a kiskorú gyermeket saját háztartásában nevelő szülő/törvényes képviselő, amennyiben a gyermek(ek)
Szigetbecse község közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik/nek. Az árvasági támogatást a szülő a gyermek(ek) megárvulását
követő 6 hónapon belül igényelheti. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az árvasági támogatás összege gyermekenként 20.000 Ft.
c) Köztemetés: A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere – a rá ruházott hatáskörében – gondoskodik az
elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy
nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
Különös méltánylást érdemlő esetben a Képviselő-testület Szociális
Bizottsága a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól
részben vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre kötelezett személyt.
d) Települési eseti támogatás: Települési rendkívüli támogatás
állapítható meg annak a személynek, aki időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzd, és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és az egy főre eső havi családi
jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
130%-át, egyedül élő esetén 150%-át nem haladja meg.
A települési eseti támogatás összege 1.000 Ft-nál kevesebb, de
30.000 Ft-nál több nem lehet. Formái: pénzbeli és természetbeni
támogatás.
A polgármester – tekintet nélkül a joghatóságára, valamint a hatáskörére és az illetékességére – hivatalból köteles rendkívüli települési
támogatást nyújtani, amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan
kárral vagy elháríthatatlan veszéllyel járna; ilyen esetben a támogatott
jövedelmi helyzetének igazolásától el lehet tekinteni. Rendkívüli élethelyzet különösen, ha a kérelmező: elemi kár, baleset, bűncselekmény
miatt anyagi segítségre szorul, vagy tartósan beteg, amely jelentős
jövedelemkiesést, illetve költséget jelent.
e) Települési temetési támogatás: Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként a települési temetési támogatás jövedelmi viszonyoktól függetlenül annak a szigetbecsei lakcímmel rendelkező személynek állapítható meg, aki állandó szigetbecsei
lakos eltemettetéséről gondoskodott. A települési temetési támogatást
a jogosult a halálesetet követő 6 hónapon belül igényelheti. A határidő elmulasztása jogvesztő. A települési temetési támogatás összege
20.000 Ft.
f) Települési eseti gyógyszertámogatás: Települési gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, aki alanyi vagy normatív jogon közgyógyellátásra nem jogosult és az egy főre jutó havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetén 150%-át nem haladja meg és a
gyógyító ellátás havi költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri vagy meghaladja.
g) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás: A lakhatáshoz
kapcsolódó települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások
részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára
szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A polgármester a villanyáram-, a
víz- és gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához,
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a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, illetve a tüzelőanyag költségeihez
lakhatási támogatást nyújt a rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak.
Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában
az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül
élő esetén 150%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás
összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
Szociális alapszolgáltatások:
a) Étkeztetés: Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az étkeztetés vonatkozásában
szociálisan rászorult az, aki átmeneti vagy krónikus betegség miatt
megromlott egészségi állapotú, vagy kora, vagy egészségi állapota
miatt lakásához kötött, vagy fogyatékossággal élő, vagy szenvedélybeteg, vagy pszichiátriai beteg.
Annak a rászorulónak, aki kora vagy egészségi állapota miatt lakásához kötött, az Önkormányzat a házi segítségnyújtás körében biztosítja az étkeztetést térítési díj ellenében. Az étkeztetést az Önkormányzat a Családsegítő Szolgálat intézményén keresztül biztosítja.
b) Házi segítségnyújtás: Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani
az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi
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segítségnyújtás keretében biztosítani kell: az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott
és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást, az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában, az ellátást igénybe vevő
segítését a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban.
Az Önkormányzat ellátási kötelezettségének a Családsegítő
Szolgálat intézményén keresztül tesz eleget.
Gyermekvédelmi támogatások:
a) Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény: Az önkormányzat
20% étkezési térítési díjkedvezményt biztosít a szigetbecsei nevelésioktatási intézménybe járó óvodáskorú gyermekek és általános iskolai
tanulók részére. A személyi térítési díjat – a Gyvt. 148. § (5) bekezdésének b) pontjában biztosított normatív kedvezményt és az (1)
bekezdésben foglalt kedvezményt figyelembe véve – az intézményvezető állapítja meg.
Gyermekjóléti alapellátás:
b) Szigetbecse Község Önkormányzata által nyújtott gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekek napközbeni ellátása. Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás keretében a Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat útján biztosítja térítésmentesen.

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai
2015. március 15-én hatályba lépett az 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi szabályzat, amely többek
közt a szabadtéri tűzgyújtást is szabályozza. Ezen előírások pontos
ismerete és betartása szükséges a gazdálkodó szerveknek és a
lakosságnak is, mivel az előírások megsértése esetén a tűzvédelmi
hatóság tűzvédelmi bírság kiszabását kezdeményezi
az elkövetők ellen.
A BM rendelet szerint a lábon álló növényzet,
tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett
hulladék szabadtéri égetése tilos.
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a
tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb tíz hektár
egybefüggő területen irányított égetést végezhet,
melyre a tevékenység megkezdése előtt legalább 10
nappal az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak kérelmet kell
benyújtani. A beérkezést követően a hatóság a kérelmet annak
beérkezésétől számított 15 munkanapon belül bírálja el. A katasztrófavédelmi hatósági engedély nem mentesíti az érintettet az egyéb
engedélyek beszerzése alól. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető
hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
Az irányított égetés során betartandó tűzmegelőzési szabályok: A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha
az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át

kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos,
az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel, a szalmát elégetéssel megsemmisíteni,
lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos. A
tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés
megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben
körül kell szántani, és az adott területen az apró
vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok
védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de
legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani.
Új előírás, hogy a szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a
szélső vasúti vágány tengelytől mérve legalább 4 méter széles, a
közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani. A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani. A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője,
haszonbérlője köteles gondoskodni.
Az észlelt tüzet késedelem nélkül a 105-ös vagy a 112-es
ingyenes segélyhívó számon jelezni kell a tűzoltóságnak!
Pm. Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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2015. évi röplabda versenyek
„Vollé! 2020 Röpsuli”
Iskolánk az idei évben is benevezett a Magyar Röplabda Szövetség
„Vollé! 2020 – Röpsuli” programjának keretén belül megszervezett
tornájára. A „Vollé! 2020 – Röpsuli” program az általános iskolás
korú gyermekek számára kínálja a röplabda játékelemek versenyszerű kipróbálását az életkori sajátosságaik szerinti szabályokkal; a röplabda sportág népszerűsítése, tömegbázisának növelése céljából.
Rendezője: A Magyar Röplabda Szövetség. A verseny az Emberi
Erőforrások Minisztériuma támogatásának köszönhetően kerül megrendezésre. Eddig 2 versenyen vettünk részt január 17-én, és március
21-én. 4 korcsoportban indultunk.
váth D.). Szuperminik 1. csap.: 1. hely (Csoba A., Michélisz A.,
Mészáros D., Oláh Cs.). Minik: 3. hely (Grill E., Oláh D., Sármány
B., Spátay S., Sujt K., Telek J).
2015. 03. 21. EREDMÉNYEK (MÁRCIUS 21.):
Manók: 5. hely (Erdős I., Feigl S., Varga V.) Szuperminik: 4. hely
(Csoba A., Horváth D., Michélisz A.). Minik: 7. hely (Grill E.,
Sármány B., Oláh D., Spátay S., Sujt K.). Gyermek: 2. hely (Horváth
R., Illés E., Kis D., Nagy N., Sujt K., Veszeli F.)

Színhely: Budapest. Ybl Miklós Sportcsarnok.
2015. 01. 17. EREDMÉNYEK:
Manók: 3. hely (Bak Z., Karczagi S., Schmidt Sz., Varga V.)
Szuperminik 2. csap.: 5. hely. (Feigl S., Jánosi M., Erdős I., Hor-

2015. február 28-án került sor a Szigetbecse
Farsang Kupa 8. sakkversenyének lebonyolítására a helyi művelődési ház nagytermében.
A megmérettetésen 16 fő sakkozó vett részt.
A versenyt Takács András polgármester nyitotta meg és adta át a díjakat.
A megnyitóban a polgármester úr bemutatkozott, méltatta a sakkcsapat eddigi tevékenységét, s kifejtette a sakkszakosztály
további támogatásának lehetőségét. Kérte,
hogy az eddigi lelkes hozzáállást a jövőben is
tartsuk meg. Kiemelten értékelte a sakkcsapaton belül uralkodó családias, jó baráti hangulatot. Bemutatkozásával, véleményével

BÍRÓ LAJOS KUPA 2015. 03. 07. SZIGETSZENTMIKLÓS
IV. k.cs. lányok
Résztvevők: Kis Dzsenifer, Horváth Rita, Kun Fanni, Sujt Klaudia,
Veszeli Fanni, Spátay Sára, Telek Johanna.
1. hely: Szigetszentmárton, 2. hely: Taksony, 3. hely: Szigetbecse
4. hely: Bíró Lajos.

Sakk híradó
bizalmat adott a további eredményes szerepléshez.
A szakosztályvezető megköszönte Borbély
József sakkozónk nemes cselekedetét, aki a
csapat részére vásárolt egy értékes digitális
FIDE sakkórát, ezzel segítve a szakosztály
eszközállományának kiegészítését.
A jegyzői feladatok ellátására Losonczi
Lajos tanár urat kértük fel. A bírói teendőket
Csuka Gyula szakosztályvezető látta el.
A verseny győztese és a Kupa elnyerője id.

Áj László mesterjelölt sakkozó (szigetbecsei
lakos) lett.
A II-VI. helyezettek rangsor szerint: Tábor
József nemzetközi mester, Kiss Miklós,
Katona Tamás, Leidl István, Eigler György.
Csapatunk a megyei I. osztályú csapatbajnokságban – három fordulóval a befejezés
előtt – a hatodik helyen áll.
További sikeres szereplést!
Az ünnepi évzáró rendezvényünket előreláthatólag április 18-án tartjuk. Jó idő esetén
szabadtéri sakkversenyt rendezünk a majálison (május 1-én délelőtt).
Dr. Csuka Gyula szakosztályvezető
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Jön a tavasz és ezzel együtt sajnos az allergiaszezon is. Az allergiás nátha a magyar lakosság kb. egytizedét érinti. Allergiás eredetűnek akkor nevezhető a nátha, ha a tünetek kialakulásának hátterében bizonyíthatóan valamilyen allergén áll (legtöbbször virágpor, gombaspóra, háziporatka ürüléke, állati szőr). A szénanátha
általában iskolás korban kezdődik, fiatal felnőtt korban a leggyakoribb.
A szénanátha fő tünetei a vizes orrfolyás, orrdugulás, viszkető
érzés az orrban és a torokban, szem viszketése, könnyezése, kötőhártya gyulladása. Esetenként még fáradtság, fejfájás és a
koncentrálóképesség csökkenése egészíti ki a tüneteket. A szezonális allergiás nátha (szénanátha) leggyakoribb kiváltó oka a
virágporok és a gombaspórák. Magyarországi éghajlati viszonyok
között az allergiás szezon már február végén megkezdődik a kora
tavasszal virágzó fák (mogyoró, nyír, éger, kőris) pollenjei miatt.
Hazánkban április végétől júliusig tart a füvek és gabonafélék

által kiváltott allergiaszezon, a gyomok pedig augusztustól októberig ontják pollenjeiket. Érdekes jelenség a keresztallergia, amikor is bizonyos élelmiszerek és pollenek között keresztreakciók
fordulnak elő. A parlagfű pollenjeire érzékeny betegek allergiás
tüneteket provokálhatnak a dinnye és a banán, a fekete üröm pollenjei esetében a zeller, a nyírfa esetében pedig az alma, cseresznye, mogyoró és őszibarack fogyasztása esetén.
Az allergia általában már a tünetek alapján diagnosztizálható;
arra, hogy mire érzékeny adott ember, s különböző vizsgálatok
léteznek. A bőrpróbák során a bőrbe juttatott allergének által
kiváltott túlérzékenységi reakciót vizsgálják. A „prick-teszt”
során az alkar hajlító oldalán, a bőr felszínére jutatott allergének
oldatán keresztül apró hámsérülést ejtenek, amin keresztül bejut
az allergén. Az intracutan teszt során pedig az allergének vizes

Köszönet
A Szigetbecse Községért Közalapítványnak megköszönöm azt az anyagi támogatást, mellyel várótermi padokat
tudtam vásárolni a háziorvosi rendelőbe.
A padok esztétikusak és a betegek kényelmét szolgálják.
Dr. Csernyi Zsuzsanna
háziorvos

oldatát juttatják injekció formájában a bőr rétegei közé. A bőrreakciók az allergének felvitele után kb. 30-60 perccel értékelhetők.
Amennyiben az allergia okozója nem derül ki a bőrteszttel, így
egy vérvételből is kideríthető (ilyenkor a vérben lévő ellenanyagokat vizsgálják).
Az allergének által kiváltott túlérzékenységi reakció során hisztamin szabadul fel, ez felelős a tünetek nagy részéért. A kezelés
alapja a hisztamin megkötése úgynevezett antihisztaminokkal. A
régebbi készítmények fáradékonyságot, aluszékonyságot okoztak, a mai modern készítményeknek ilyen hatása már nincs. Az
antihisztaminok megvásárolhatók már vény nélkül is, azonban
érdemes ilyen panaszok esetén inkább orvoshoz fordulni. Fontos
megemlíteni, hogy a szénanátha tünetei nem enyhíthetők a hagyományos, megfázás során használt orrcseppekkel. Ezek a készítmények néhány napos használatra alkalmasak, hosszú távon hozzászokik az orrnyálkahártya és ellenkező hatást vált ki (orrnyálkahártya duzzanat). A szénanátha kezelésére speciális, szteroid
tartalmú orrcseppek használhatók, ezek azonban vénykötelesek.
Az allergia végleges kezelésére nyújt megoldást az immunterápia. Az immunterápia során allergéneket juttatnak nagy adagban
a szervezetbe, több alkalommal, így mintegy hozzászoktatják a
beteg immunrendszerét. A terápia több évig tart (3-5 év), utána
azonban tünetmentessé tehető a beteg.
Allergiamentes szép tavaszi napokat kívánok minden kedves
olvasónak!
Dr. Csernyi Zsuzsanna
háziorvos

Kedves Szigetbecsei Lakosok!
Közeledik a május 20-i személyi jövedelemadó
bevallási határidő! Amennyiben egyetért a
Szigetbecse Községért Közalapítvány közhasznú céljaival, szeretne hozzájárulni a község fejlődéséhez, a szabadidős programok valamint a gyermekek nevelési, oktatási költségeihez, ajánlja fel
a szja 1%-át Közalapítványunknak:
Adószámunk: 19180650-1-13.
Nyilatkozat nyomtatványt a Polgármesteri
Hivatalban és az oktatási intézményeinkben is
átvehet.
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A közelmúltban hárman is elbúcsúztak munkahelyüktől, a szigetbecsei közszférától nyugdíjba vonulásuk alkalmából.
Kis Józsefné, Irénke a Becsei
Önkormányzat megalakulásának
időpontjától, 1991. január 7-től dolgozott a Polgármesteri Hivatalban.
Kétgyermekes anya, aki családjával együtt megbecsült lakója községünknek. Munkáját, melyre a megbízhatóság, pontosság, kitartás volt
jellemző, mindig jól végezte. Csendesen, készségesen, tisztelettudóan
szolgálta az önkormányzat vezetőit,
a lakosságot, s végezte ügykezelői
és hivatalsegédi munkáját. Munkatársaival jó barátságot alakított ki.
Meghatóan búcsúzott el év végén kollégáitól, a hivatal dolgozóitól.
Április l-től nyugdíjas. Irénke! Boldog, egészségben teljes nyugdíjas
éveket kívánunk!
Lumei Joli
Kausitz Károlyné, Erzsike két
generáció gyermekét nevelhette,
mint óvó néni. Fiatalon kezdte
pályafutását, mint képesítés nélküli
óvónő, de munka mellett, család
mellett elvégezte az óvónőképző
főiskolát Kecskeméten. Óvodapedagógusi elhivatottságát, a községhez
való ragaszkodását mi sem bizonyítja jobban, hogy egészen 2014. november 30-ig, nyugdíjba vonulásának napjáig ugyanabban az óvodában nevelte a község gyermekeit a
kollégák, a szülők, és a gyerekek
nagy megelégedésére. Munkáját hivatásnak tekintette, mindig türelmesen, szeretettel foglalkozott az óvodás gyermekekkel. Az irodalmi
nevelésben, a matematikai nevelésben, a környezeti nevelésben, a
testnevelésben és a vizuális nevelésben, is rendkívül kreatívan, ötletesen fejlesztette őket. Tartalmas, élményekben gazdag kirándulásokon nyújtott felejthetetlen élményeket a gyermekeknek. Különösen
szép, megható anyák napi megemlékezéseket, vidám évzáró műsorokat szervezett, amiben mindig örömmel vettek részt a gyerekek. Az
évek során önképzéssel, és a továbbképzéseken való aktív részvétellel folyamatosan tökéletesítette nevelési módszereit. Elsajátította, és
a gyakorlatban alkalmazta a továbbképzéseken látottakat, bátran
kipróbálta az új módszereket, az új eszközöket. Pedagógiai munkája
ez által évről évre színvonalasabb lett. Nyílt, őszinte és segítőkész
volt munkássága során úgy a szülőkkel, mint a kollégákkal szemben.
Szaktudásával, emberségével maximálisan segítette a szakmai gyakorlatra fogadott főiskolai hallgatókat, gyakorlati tanácsai mindig
gyarapították kollégái tudását. E kimagasló elhivatottságnak, önzetlen segítőkészségnek elismeréseként kapta meg 2004-ben az „Arany
Katedra díjat”.
1991/1992. tanévben az óvoda vezetője volt, majd az azt követő
években 2013-ig a vezetőhelyettese lett. Tudásával, szervezőkészségével, empátiájával messzemenőkig segítette az intézményvezetést.
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A kollégák és a mai pedagógusjelöltek minta értékűnek tekinthetik
pedagógiai tevékenységét. Nyugdíjba vonulása alkalmából a
Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés adományozásával is
megköszöntük sokéves áldozatos munkáját.
„Búcsúzunk most tőled is, kedves
Éva néni, Tudjuk, hogy már neked,
nyugdíjba kell menni.” Akár ezekkel a szavakkal is köszönthetjük
Mursich Ferencnét, Éva nénit, aki
40 évi munkaviszony után 2015
májusától vonul nyugdíjba. Éva 32
évet dolgozott óvodánkban, mint
lelkiismeretes, segítőkész, kreatív
dajka.
Amikor fiatalon, háromgyermekes anyaként kezdett dolgozni az
óvodában, bizony nem volt könnyű
helyzetben. Akkor még fával, szénnel fűtötték a csoportszobákat, saját konyhán főztek, egyszerű technikai eszközökkel dolgoztak. Ennek ellenére mindig lendületesen, a
gyerekekre odafigyelve, szeretettel segítette az óvónők munkáját. A
megváltozott, jobb munkakörülmények hatására egyre több időt tölthetett Éva néni a csoportban, a gyerekek között. Vigasztalta, aki szomorú volt, segített, ha látta, hogy valamivel nem boldogul. Sok gyermek érezhette gondoskodását, törődését. Odaadóan készítette elő a
gyermekek számára a foglalkozási eszközöket, dolgozott az óvónők
keze alá, igazi segítőtársunk volt. Az utóbbi néhány évben konyhai
feladatai mellett is sokat volt a gyermekekkel, hiszen ott érezte magát
igazán jól. Tréfás ötletei derültséget vittek a hétköznapokba, amelyek
feledtették velünk a fáradtságot. Nagy örömmel vette kezébe a mesekönyvet, ha reggelente odabújtak a gyerekek az ölébe, szívesen rajzolgatott a gyerekeknek, ötleteket adott az óvónőknek egy-egy jeles
napra való készülődés idején. A Kisóvodában igazi családias légkörben teltek dolgos hétköznapjai. Ötletességét tükrözték az életképeket
megjelenítő dekorációi, amelyeket csapatmunkával készítettek el.
Mindenki elismeréssel dicsérte kezük munkáját. Az óvodai eseményekről profi fotókat készített, amelyek megörökítették az együtt
átélt örömöket.
A Szigetbecsei Tóparti Óvoda valamennyi dolgozója nevében
kívánok Erzsikének és Évának hosszú, boldog és tartalmas nyugdíjas
éveket szerető családjuk körében. Szeretettel várjuk őket mindig az
óvodánkba!
Schmidt Mihályné intézményvez.h.

Köszönet
Hálámat és köszönetemet fejezem ki az óvodás csoportomnak és
szüleinek, valamint a Tóparti Óvoda munkatársainak, hogy
nyugdíjba vonulásom alkalmából ilyen megható, gyönyörű
búcsút szerveztek. A gyermekek szüleikkel együtt megható
dalokkal, versekkel köszönték meg sokéves munkámat.
Köszönöm a munkatársaimnak, valamint a búcsúztatóra eljött
Losonczi Kati óvó néninek is a szép szavakat.
A munkatársaknak további jó munkát, jó egészséget, kitartást
kívánok!
Mursich Ferencné
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Farsangi mulatságok községünkben
Óvodások farsangja

Farsang a vízkereszt napjától hamvazószerdáig tartó időszak. a jelmezes felvonulás valamennyi európai nép farsangjának legszembetűnőbb jellemzője a középkor óta.
A maszkokkal kapcsolatos szokások misztikus eredetűek.
A gonosz szellemeket akarták velük elűzni és abban a hitben ringatták magukat, hogy az álarc mögött senki sem
ismeri fel az embert. Szigetbecsén így űztük el a szellemeket:

Nyugdíjasok farsangja
A szigetbecsei nyugdíjasok farsangjára február 16-án került sor a
művelődési házban. A már hagyománnyá vált ünnepségen nyugdíjasaink ezúttal iskolás lányok és fiúk szerepében tündököltek, ahol
tanító nénijük próbálta okítani és fegyelmezni a kis nebulókat. A
vidám jelenet után következett a mazsorettes kislányoknak öltözött
asszonykák tánca. Jó volt nyugdíjasainkat gyermekszerepben látni, s
szemmel láthatóan saját maguk is jól érezték magukat. A farsangi
ünnepség egyik fő fellépője Majercsik Jánosné (Ircsike) volt, aki
Csokonai Dorottyáját alakította emlékezetes, feledhetetlen színészi
alakításban:
A Dorottya 1799-ben keletkezett, Csokonai somogyi tartózkodásának idején. A mű teljes címe: „Dorottya vagyis a dámák diadalma a
Fársángon”. Műfaját tekintve komikus eposz, amelyben a szerző felhasználja a klasszikus eposz kellékeit vidám és tanulságos történetének előadásához. A Dorottya szatirikusnak nevezhető azért, mert a
köznemesség üres, vegetatív életformájának eseményeit parodizálja. A főhős
Dorottya, egy öreg, csúnyácska, összeaszott, 65
éves öreglány, fogatlan,
aki „a hamut mamu-nak, a
szöszt pösz-nek ejti.”
Dorottya a mulatságon
elmondta végtelen panaszát: már 65 éves és még
egyetlen férfi sem akadt,
aki őt megkérje, ezért
bosszút áll Farsangon.

A gyermekek számára a farsangban a legfontosabb,
hogy ők maguk bújhatnak kedvenc mesehősük vagy
állatfigurák „bőrébe”.
Óvodásaink már hetek óta örömmel újságolták, hogy
mik lesznek a farsangon.
Izgatottan várták a jeles napot, amit még sok-sok tennivaló előzött meg. Farsangi álarcokat, szemüveget,
bohócokat készítettek színes papír és más anyagok felhasználásával.
Végre elérkezett a Farsang napja! A mulatságra február 7-én került sor a Művelődési házban.
Az ovisok jelmezei rendkívül ötletesek, változatosak,
igényesek voltak, észrevehetően a szülők igyekeztek
gyermekük kívánságát teljesíteni. A kislányok többsége
természetesen tündérnek, táncosnőnek, a fiúk szupermennek, rendőrnek, varázslónak öltöztek. A beöltözött
gyermekek édesded mondókával, verssel mutatkoztak
be. Nagyon cukik voltak. A farsangi jelmezek természetesen az óvó nénikre is felkerültek. A felvonulást
tánccal fejezték be nagycsoportosaink. A délután jó hangulatban, kellemesen telt. Reméljük a gyerekek számára
felejthetetlen élmény marad!
Részlet a műből:
„Egek! már én tehát csak azért születtem,
Hogy férfi sohase feküdjék mellettem?
Miért juttattatok hatvan esztendőre,
Ha szert nem tehetek egy rossz főkötőre? (…)
A fársángot mindég tőltöttem vígsággal,
Hogy tán nem gyötörtök többé a lyánsággal:
Mit ért? nem is véltem, s már itt volt Húshagyó,
Húshagyó! Húshagyó! engem itthon hagyó! (…)
Mondtam, hogy akárki légyen, hozzámegyek,
Kezet csapok vele; csak leány ne legyek. (…)
Hordtam vólna mindég saját tenyeremen,
Csak könyörűlt vólna pártát-únt fejemen.”
Ircsike! A Dorottya alakításával ismét megcsillogtattad sokoldalú
színészi tehetségedet, humorodat. Szívből gratulálunk!
Köszönjük az előadást az összes fellépő
nyugdíjasnak is.
Lumei Joli
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ISKOLÁSOK FARSANGJA
Hagyományainkhoz híven az idei évben is megrendezésre került
iskolánkban a farsangi mulatság. Minden évben a 8. osztály és szüleik szervezésével zajlik le ez az esemény. Komoly előkészületeket
követel mindez. A 8. osztályosok már novemberben elkezdték a
táncok betanulását Nagy Nóra tassi táncoktató közreműködésével.
A gyerekek választása a bécsi keringő és a salsa volt. Nagyon szép
koreográfiát és szépen kivitelezett táncokat láthattunk.
Az iskolás gyerekek színvonalas produkciójukkal emelték a farsang színvonalát. Nagy örömünkre vendég fellépők is voltak:
lacházi művészeti iskola, zumbások, felnőtt fellépők.
A programok közt szerepelt a jelmezverseny, tombolahúzás és
kareoke verseny. A sok támogató jóvoltából értékes tombolatárgyakat tudtunk kisorsolni.
A disco zenét K.Z. d.j. szolgáltatta, és hogy sokáig tudjunk emlékezni erre a szép napra újból itt volt Tóth Attila ezüskoszorús fotográfus, aki által fényképezett több ezer kép közül mindenki találhatott magának megfelelőt. Idén videofelvétel is készült a jelmezesekről.
Nagyon jól sikerült farsangot mondhatunk magunkénak.

Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki hozzájárult
munkájával a farsang sikeréhez és részvételükkel jó hangulatot
teremtettek ezen a napon.
Mészáros Edit
8. osztályos osztályfőnök

Bemutatkozik a Ráckevei Színfolt Társulat
Február 28-án mutatkozott be Szigetbecsén az amatőr Ráckevei
Színfolt Társulat. Kabaré című kétfelvonásos előadásukban három
Rejtő Jenő darabot mutattak be, igen nagy sikerrel. Az előadást
Szabó Bori rendezte,
aki egyben a Társulat vezetője is.
Borikát kérdeztem
meg a megalakulásuk körülményeiről,
terveikről:
„A társulat megalakulása az én ötletem volt, de a többiek nélkül nem valósulhatott volna meg.
Külön köszönet nekik ezért. Tavalyelőtt nyár végén hirdettem meg, s
októberben már el is kezdődtek a próbák.
Tagja vagyok a ráckevei nagycsaládosok csoportjának (AprajaNagyja Csoport a Családokért), s a kezdeti ötlet az volt, hogy magunk
szórakoztatására létrehozunk egy színjátszó csoportot. Időközben az
ötlet kinőtte magát, s így „kifele” is meghirdettük, hogy aki szeretne
csatlakozni, azt szívesen látjuk. A kezdő csapatban többen voltunk,
de idővel más elfoglaltságuk miatt páran lemorzsolódtak. Így állt
össze a mostani csoportunk: Bozókiné Csordás Eszter, Párkányi Éva,
Horváth Mónika, Spisákné Kovács Szilvia, Szabó Vajk, Bozóki
Ágnes, Simon Dávid, s jómagam. Jelenleg nyolcan vagyunk aktív
tagok.
Én elsősorban vígjátékokban gondolkodok. Úgy gondolom, hogy
mi még sokat kell tanuljunk, fejlődjünk, hogy komolyabb hangvételű darabokat állítsunk színpadra. De nem utolsó szempont az sem,
hogy mi közönségnek játszunk, s lássuk be, az emberek szívesebben
mozdulnak meg, ha egy vígjátékról van szó.
Heti kétszer két órát próbálunk, kedden és csütörtökön. De a bemutató előtti hetekben 3-4 nap is volt.
Ez a legmegterhelőbb Dávidnak volt, aki minden próbára Budapestről jött, rendületlenül próbált, s a lendülete mindenkit magával
ragadott.
Most új darabbal készülünk. Már folynak az olvasópróbák. Marc

Camoletti: Leszállás Párizsban című vígjátékát szeretnénk bemutatni nyáron.
Szigetbecsére bármikor eljövünk.
Azért is, mert Simon Dávid becsei, a művelődési ház gyönyörű, s azért is, mert remek
közönség volt Szigetbecsén. Nagyon jó úgy
játszani, hogy a közönség vevő a poénokra,
hogy felszabadultan nevet. Egész más az
előadás légköre. Szóval, igen, minden új
darabot elhozunk majd Szigetbecsére!
Köszönjük szépen a lehetőséget a
Művelődési Háznak is, hogy fogadtak minket, és a Krónikának is, hogy lehetőséget ad bemutatkozni.”
Gratulálunk a Társulatnak a színvonalas előadáshoz! További munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Lumei Joli

MEGHÍVÁS – TÁJÉKOZTATÁS
a Becsei Hagyományőrző Kör
nyári foglalkozásaira a faluházba
Az iskola befejezése után, de még a nyári családi programok előtt, a faluházban két-három alkalommal délutáni foglalkozásokat, játszási lehetőségeket biztosítunk a gyerekek
részére térítésmentesen. Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt ezekre a programokra. Célunk megismertetni
miként éltek régen az emberek. Ízelítőt kínálunk az öltözködésről, az ételekről, az életvitelről, a zenéről, a táncról. Egyegy napot mindig közös játszás, kézműveskedés zárná.
Bővebb, pontosabb információt a Krónika következő számában közlünk.
Reméljük, felkeltettük a szülők és gyerekek érdeklődését és
találkozunk nyáron a faluházban.
Kiss Marianna Becsei Hagyományőrző Kör
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Programajánlat
Április hó
5. (vasárnap) 17.00 óra: Tojáskiállítás és
tojásfutás a Petőfi Sándor utcában, majd húsvéti bál a Művelődési házban
6. (hétfő): Tojáskereső túra a Sziget-csücske TE szervezésében (Két-bükkfa nyereg–Boldog Özséb kilátó- Szántói nyereg–Som-hegyi turistaház–Dera patak szurdoka)
11. (szombat) 9:00 FALUTAKARÍTÁS, gyülekező a Művelődési Ház udvarán.
16. (csütörtök) 16.30: Gólyaparti a Tóparti Óvodában
18. (szombat): Sakkszakosztály évzáró értekezlete
25. (szombat): Túra Pilisbe a Sziget-csücske TE szervezésében

Május hó
1. (péntek)Majális a sportpályán (foci, röplabda, játék, sakk)
1. (péntek) Futóverseny minden korosztálynak a Pilisi Pegazusok S.M.E. szervezésében. Rajt-cél a
Sportpálya vagy Becsei Vendéglő. Infó: www.futonaptar.hu
3. (vasárnap) 17.00 óra: Anyák napi ünnepség az Életfánál
15. (péntek) 20:00 óra: Nepomuki Szent János-szobornál gyertyagyújtás
17. (vasárnap) Kirándulás Felvidékre a Sziget-csücske TE szervezésében: Bélai kastély, Kistapolcsány,
Keglevics-kastély és Malonya-arborétum Szlovákiában
29. (péntek) Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat ismét buszos kirándulást szervez a
BUDAÖRSI PASSIÓ-ra. A buszköltséget a német önkormányzat fizeti, kedvezményes jegyek Lerner
Máriánál kaphatóak.

Június hó
6. (szombat) „Sziget Kerékpártúra” a Csepel-szigeten

Jeles napok
Április: Szent György hava – Tavaszhó – Szelek hava
5-6.
Húsvét
7.
Egészségügyi világnap
11.
A költészet napja Magyarországon
22.
A föld napja
Május: Pünkösd hava
1.
A munka ünnepe
4.
Tűzoltók napja
3.
Anyák napja
9.
Az Európai Unió napja
10.
Madarak és fák napja
24.
Pünkösdvasárnap
25.
Pünkösdhétfő
31.
Gyermeknap
Június: Szent Iván hava
5.
Környezetvédelmi világnap
7.
Pedagógusok napja

2015. február 16-án született
Pálfalvi Judit és Takács Zsolt gyermeke
ZSOMBOR
2015. február 19-én született
Sas Éva és Dudás Gábor gyermeke
GÁBOR

Balog István
1960. 06. 04. élt 54 évet

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