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Karácsonyi köszöntő
Az adventi gyertya lángjai a készülődést, a várakozás idejét jelzik. Hamarosan
megszólalnak a karácsonyi csengők, és szelíd hangjaik a családot, az otthon melegét, a békét juttatják eszünkbe.
Tiszta szívvel gondolunk szeretteinkre, és boldog izgalommal készülünk arra, hogy
ezt az érzést kifejezve, lelkünket fénybe öltöztetve, új értelmet, örömöt vigyünk egymás életébe. Nem a drága ajándék jelenti a fényt lelkünkben, hanem az önzetlen,
őszinte, szívből jövő szeretet az, amely megsokszorozza ajándékunk értékét, egyedivé, felülmúlhatatlanná teszi azt. Ahol béke és szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot, közösséget lehet építeni. Figyeljünk arra, hogy
a szeretet lángja ne csak néhány napig, az ünnep idején égjen szívünkben, hanem a
hétköznapokon is maradjon izzásban. Szeretettel viseltessünk embertársaink iránt,
életünkben ne legyen helye haragnak, gyűlöletnek.
Szigetbecse község képviselő-testülete nevében kívánok a község minden polgárának szeretetteljes, áldott karácsonyt, békés, boldog, eredményekben gazdag új esztendőt. Meggyőződéssel hiszem, hogy az elkövetkezendő 2016-os esztendőben is a
szeretet, közösségért érzett felelősség, az összefogás jellemzi majd mindennapjainkat.
Ehhez kívánok erőt, jó egészséget, kitartást, jókedvet és lelki békét.
Takács András
polgármester

Fésüs Éva

Álmodik a fenyõfácska
Álmodik a fenyõfácska
odakinn az erdõn.
Ragyogó lesz a ruhája,
ha az ünnep eljön.
Csillag röppen a hegyre,
gyertya lángja lobban,
dallal várják és örömmel
boldog otthonokban.
Legszebb álma mégis az, hogy
mindenki szívébe,
költözzék be szent karácsony
ünnepén a béke
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Advent (adventus domini = az
Úr eljövetele) a várakozás ideje,
a kereszténység második legnagyobb ünnepének elő estélye. Az
a négy hetes időszak kezdete,
amely felvezeti számunkra az
ünnepet, ráhangol és felkészít
minket a karácsonyra. Vasárnaponként hétről hétre meggyullad egy-egy gyertya az ádventi
koszorún, ezzel egyre nagyobb fényt sugározva otthonunkba, szobánkba. Négy hét, mely a vásárlási láz ellenpontjaként – ha mi is úgy
akarjuk – népi hagyományaink felé irányíthatja figyelmünket. Egy
adventi koszorú és négy szál gyertyája éppúgy, mint a szalmából és
kukoricaháncsból készített apró jászol, jelképek ezek, az örömteli
várakozás ünnepi kellékei. Ez év november 29-e gyönyörű napsütéses időjárásával egy tavaszi napra emlékeztetett, amikor is e nap
alkonyára a Szigetbecsei Nyugdíjas Klub tagjai gyertyagyújtásra hív-

Mikulásfutás
Szigetbecse Önkormányzat képviselői ez évben is megszervezték a Mikulásfutást. Az idő kedvezett a futóknak, óvodások,
iskolások, felnőttek, nagymamák, közel 200-an vettek részt a
vidám, jó hangulatú eseményen. A 63.500 Ft-os bevételt az
óvodás és iskolás gyermekek részére ajánlják fel. 2014. évben
került sor először a rendezvényre, az akkor befolyt bevételből
rollereket vásároltak az óvodásoknak, valamint az iskolai
könyvtár állományához járultak hozzá.

ták a lakosságot. Az általuk előadott karácsonyi műsor, valamint
Magasitz Lajos volt polgármester szeretetre, kedvességre invitáló
beszéde átadta számunkra advent üzenetét. Meghitt, békés ünnepségben volt részünk, ahol a gyermekek csillogó szemmel nézték a karácsonyfán meggyulladó csillagszórókat, s örömmel fogadták a
Mikulást. Nyugdíjasaink forró teával, borral és süteménnyel is megvendégelték a jelenlévőket. Mindannyiunk nevében megköszönöm
kedvességüket, munkájukat.

Szigetbecse legidősebb
lakosának köszöntése
2015. december 4-én Szigetbecse Község Önkormányzata nevében Takács András polgármester és Csoba Attiláné képviselő
köszöntötte községünk legidősebb polgárát, Manger Istvánt 95.
születésnapja alkalmából. Szívből jövő jókívánságaik mellett
átadták részére Magyarország Kormánya által adott névreszóló
emléklapot, melyben a Kormány tiszteletét és háláját fejezi ki a
szépkorú ünnepelt iránt.

Kedves Olvasó!
Egy éve már, hogy megbízást kaptam a Szigetbecsei Krónika szerkesztésére. Bízom benne, hogy közreműködésemmel fel tudtam kelteni a lakosság, az olvasó érdeklődését községünk eseményei, történései, hagyományai, s embertársaink iránt. Az eltelt egy év alatt munkámhoz kaptam több javító szándékú észrevételt,
melyet ezúton is megköszönök. Várom továbbra is a Tisztelt Olvasó véleményét, javaslatait, kezdeményezését!
Év végéhez közeledve ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak a személyeknek, akik rendszeresen,
illetve több alkalommal gazdagították, színesítették írásaikkal a Krónika tartalmasságát, színvonalát.
Megköszönöm dr. Csernyi Zsuzsanna, Lerner Mária, Schmidt Mihályné, dr. Csuka Gyula, Györkéné
Varsányi Andrea, Mészáros Edit segítő munkáját.
A további jó együttműködés reményében kívánok a Krónikához kellemes olvasást, szép időtöltést, örömteli karácsonyi ünnepeket!
Lumei Joli
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Köszöntjük az arany- és gyémántlakodalmasokat!
Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves az arca, elűzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy
vidámak és nagyon boldogok legyünk! S talán nincs annál jobb és értékesebb, ha összekötjük vele az életünket, s azt örömben, bánatban együtt
éljük le. A házasság alatt egy csodálatos, bensőséges kapcsolat alakul ki
két ember között, mely ha hosszú éveken át tart, igazi kincs és érték életünkben. A hűség, a szeretet, az engedelmes élet eredménye az, mely két
embert együtt tart hosszú éveken keresztül. Ezt a szövetséget az egymás
mellett megélt napok gondosan lerakott szálai, a megszépült emlékek
sora, s a legfontosabb, a szeretet tartja össze.
Az 50. és a 60. házassági évfordulót ez évben ünnepelt szigetbecsei
házaspároknak a Szigetbecse Község Önkormányzata és a
Szigetbecsei Krónika szerkesztősége nevében ezúton kívánok még
hosszú, boldog, egészségben teljes, derűs, szép éveket!
Lumei Joli

Kovács Imre – Kókai Teréz
1965. május 22.

Molnár János – Réz Irma
1965. november 13.

Vrbovszki András – Osvald Eszter
1955. november 26.

Juhász István – Dávida Irén
1965. október 23.

Perger Ferenc – Horváth Erzsébet
1965. május 29.

Feigl Nándor – Brodmann Katalin
1965. október 30.
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Halloween, mindenszentek és halottak napja

A halottakra való emlékezés ünnepei mind egy ősi ünnepből származnak. A halloween, mindenszentek és halottak napja szorosan összekapcsolódó, egymásra épülő ünnepek. Mindhármat különböző, egymás utáni napon tartják; október 31. –
Halloween, november 1. – Mindenszentek, november 2. – Halottak napja.
Kevesen gondolnák, de a nálunk csak
pár éve divatos halloween egyáltalán nem
új keletű ünnep, a mindenszentek előestéjén tartott halloween a kísértetek és
démonok pogány kelta ünnepére, a
Samhainra vezethető vissza.

nem nyert, a tisztítótűzben lévő híveket
ünnepli. A halottak napja fokozatosan vált
egyházi ünnepből az elhunytakról való
általános megemlékezéssé.

Mindenszentekhez és halottak
napjához kötődő népszokások

Az ünnepek eredete
A kelták két évszakra osztották fel az
évet. A tél Samhainkor, azaz az október
31-ről november 1-re virradó éjszakán
kezdődött, és május 1-ig tartott. Úgy hitték, ilyenkor a napisten Samhain, a halál
és sötétség istenének fogságába kerül, aki
október 31-én éjjel összehívja a halottak
szellemeit. A kelta papok ezért ilyenkor a
hegytetőn, a szent tölgyfák alatt tüzeket
gyújtottak, áldozatokat mutattak be, és a
tűz körül táncoltak. November elsején reggel pedig minden családnak parazsat
adtak, hogy új tüzeket gyújthassanak, és
ezzel a meleggel űzzék el otthonaikból a
gonosz szellemeket.

Keresztény megemlékezés a
halottakról
Amikor a kereszténység terjedni kezdett,
érdekes módon nem tiltották be ezeket a
pogány ünnepeket. A korai keresztények
lehetőség szerint igyekeztek ezekhez igazítani az ókeresztény szokásokat. Így a mindenszentek ünnepét az egykori kelta halottkultusz napjához kapcsolták. Az új keresztény ünnepet 835-ben hivatalosan is elismerte, és azóta is november 1-jén tartja az
egyház. Később november 2-át is szent
nappá, a halottak napjává nyilvánították.
Mindenszentek a katolikus egyházban az
összes üdvözült lélek emléknapja, míg a
protestantizmus az elhunytakról emlékezik
meg ilyenkor. Az ezt követő halottak napján az elhunyt, de az üdvösséget még el

Sok európai országban, így Magyarországon is az emberek ilyenkor általában
meglátogatják és rendbe teszik elhunyt
hozzátartozóik sírját. Gyertyákat, mécseseket gyújtanak és virágot visznek. E tradíciók célja eredetileg az volt, hogy a kiszabadult lelkek újra visszataláljanak a maguk
sírjába, szívesen maradjanak lakhelyükön
és ne kísértsék az élőket. Régen ugyanis a
keresztények közül is sokan úgy tartották,
hogy a halottak ezen az éjszakán kikelnek
a sírból. Szokás volt ezért, hogy ilyenkor
nekik is megterítettek, és minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy a hazalátogató lelkek eligazodjanak a házban.
Pogány kísértetek, töklámpások
A kereszténység terjedésével azonban
nem merültek feledésbe a régi pogány
hagyományok sem, az évek során pedig e
szokások összevegyültek.

Halloweeni hagyományok
Ezen az estén a gyerekek jelmezbe bújva
végigjárják a szomszédságot, ahol a „Trick
or Treat!” azaz „Csokit vagy csalunk!” kiáltással édességeket kérnek, cserébe azért,
hogy ne kövessenek el csínyeket. A régiek
úgy hitték, hogy ezen az éjszakán elvékonyodik a határ az élők és holtak világa között. Ezért, hogy megvédjék magukat az ártó szellemektől, ijesztő jelmezekbe bújtak,
és rémisztő arcú töklámpásokat faragtak,
amibe egész este égő gyertyát helyeztek.
Honnan ered a töklámpás?
A töklámpás eredete egy régi ír mondából származik, amiben Lámpás Jacknek
(angolul: Jack O’Lantern), egy részeges,
ám csalafinta naplopónak sikerült rászednie az ördögöt. A pórul járt ördög végül
megígérte Jacknek, hogy sohasem fog a
pokolra kerülni. Azonban amikor Jack
meghalt, a mennybe nem engedték be
bűnös élete miatt, az ördög viszont a
pokolba sem akarta befogadni, így lelke a
menny és a pokol között rekedt. Végül az
ördög megszánta Jacket, és egy örökké
izzó fadarabot dobott neki, hogy megtalálja a visszautat az élők világába. Jack az
izzó parazsat egy kivájt karórépa belsejébe
tette. A legenda szerint lelke azóta is e
répa-lámpás fényénél keresi a megnyugvást.
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Megemlékezések, koszorúzások Szigetbecsén
Temetőkert fényében
Aranyló őszben a temető hallgat,
a sírok nyelvén némán didereg.
Szomorúságom, elmentek sokan,
nem intenek többé vissza nekem.
Nyugodjatok örök békességben,
világosságot adjátok át ide le.
Tudom, találkozunk még valahol,
az emlékek fái között megtisztulok.
(Szebenyi Judit)
Mindenszentek és halottak napja, a család és a társadalom egyik legbensőségesebb ünnepe. Mindegyikünké, hisz
valamennyiünknek vannak halottai. Értük lobog a gyertya lángja, rájuk emlékezünk a kegyelet napján, valós vagy jelképes fejfájuk
mellett csendben megállva, lehajtott fővel. Eltávozott közeli hozzátartozóinkról mindig megemlékezünk. A sírok gondozásának
kötelessége, a temetőkultusz fokozatosan kialakult az egész országban, s itt Szigetbecsén is. Az egész évben gondozott sírokra, mindenszentek napjára felkerültek a hónapok óta féltve gondozott virágok, gyönyörű krizantémok. Virágba borult a szigetbecsei sírkert. Elhunyt hozzátartozóinkért, rokonainkért gyújtott gyertyákon túl hősi halottainkról, elhunyt sportolóinkról is megemlékeztünk
községünkben.

Szigetbecse Község Önkormányzata nevében Takács András polgármester és Riedl
Béla alpolgármester megkoszorúzta a II. világháborúban hősi halált halt katonák
emlékművét a szigetbecsei temetőben.

Megemlékeztünk és gyertyát gyújtottunk a
II. világháborúban Szigetbecsén hősi halált
halt honvédek emlékére a Szigetbecse lakossága által 1996-ban felállított emléktábláknál: Matolcsi Péter, Raponyi István, Péter
András, valamint az 1944. november 21-én
hősi halált halt Pavaszov György emléktáblájánál.

November 1-jén az elhunyt sportolóink
emlékére 2000-ben felállított emléktábla
előtt tisztelegtek az önkormányzat és a
sportolók képviselői. Szigetbecse Község
Önkormányzata nevében Takács András
polgármester, a Szigetbecsei Sportegyesület nevében Schmidt Mihály elnök
koszorút helyezett el az emléktáblánál.
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Sorsok, életek Szigetbecsén

Juhász Lászlóné, született Mercz Mária visszaemlékezései
Életek, sorsok, történetek, és mögötte az ember, aki érez, tapasztal, és sokszor nem érti, hogy mi történik vele valójában. Miért kellett ennyit szenvednie, mit vétett, miért alakult így a sorsa, amikor ő senkit nem bántott, amikor ő
másként képzelte el az életét? Kevés idős ember él már az egykori malenkij robotból hazatértek közül, és a tragédia
nem közömbös a leszármazottaikat tekintve sem. Az, hogy lelkileg hogyan élték meg a kint töltött éveket, és milyen
sérüléseket őriznek máig pszichéjükben, társas kapcsolataikban, aligha érthető meg anélkül, ha nem ismerjük meg,
nem hallgatjuk meg megélt történetüket.
Mari nénit otthonában kerestem fel. Több éve ismerem Őt,
mint kiskertjét nagy szorgalommal, odaadással művelő, zöldségpalántákkal foglalkozó, igen dolgos, visszahúzódó
asszonyt. Talán ismeretségünknek is köszönhetem, hogy mert
betekintést adni életébe, emlékeit megosztotta velem, s ezáltal
az olvasókkal is.
– Szigetbecsén születtem,
sváb családból származom. Egy
testvérem van. Nagyszüleim
neveltek fel, szüleimhez csak
ritkán mehettem látogatóba.
Gyermekkoromból a sok és
nehéz munkára emlékszem.
Nagyszüleim állattartással,
földműveléssel foglalkoztak,
hogy megélhessünk. Nagyapám mellett dolgoztam a szőlőben, a földeken, marokkal
vetettük a gabonát, a kukoricát
sarokkal, nem voltak még
gépek, mint ma. Sokat cipekedtem. Mindezeket iskolai tanulás mellett, s hat elemit tudtam
elvégezni. 1940-ben a nagymamám meghalt, utána én maradtam
egyedüli támasza nagyapámnak.
– Hogy történt a kényszermunkára elhurcolása?
– Húsz éves voltam, amikor 1944. december 28-án az orosz
katonák összetereltek bennünket a községházára. Annyit mondtak, hogy dolgozni kell menni pár hétre, s vigyünk magunkkal
ennivalót. Csomagjainkat kocsira tették, nekünk gyalog kellett
menni Kiskunlacházára. Ott egy iskolai épületben voltunk pár
napig, szalmazsákon aludtunk. Január 6-án Ceglédbercelre vittek
bennünket, innen páran megszöktek, akikre a bujkálási évek vártak. Pár nap múlva marhavagonokban szállítottak Oroszországba,
ahova február 2-án érkeztünk meg. Pokoli utazásunk volt, nőkférfiak vegyesen voltunk, sokan. A férfiak lukat vágtak a vagon
aljába, hogy egészségügyi szükségleteinket el tudjuk végezni.
Kályha volt a vagonokban, fűtöttünk, hogy ne fagyjunk meg. A
vonaton saját ennivalónkat ettük, néha kaptunk sárgarépakonzervet.
– Milyen munkatáborba került?
– Novij Donbasz-i központi, úgynevezett, „amerikai lágerbe”
kerültünk, szénbányába. Szétszórták a becseieket, az én közvetlen
sorstársam, akivel voltam, Schwarcz Gáspárné Lerner Rozina
volt. Egy hatalmas színházi épületbe tereltek bennünket. Ott
fapriccseken aludtunk. Kaptunk pufajka nadrágot, kalucsnit.
Nekem a szén közül kellett kiválogatni és kidobálni a kavicsokat.
Én a bánya mélyén egyszer voltam lent, mivel a még itthon kelet-

kezett sérvem és sérvműtétem miatt a legkeményebb munkára
nem tudtak kényszeríteni. A táborban jellemzően rettenetes állapot uralkodott: élelemhiány, túlzsúfoltság, rossz higiénia és elégtelen egészségügyi ellátás. Tífuszjárvány volt, elterjedt a tetű, a
poloska. Kopaszra nyírtak bennünket. Orvos nem volt. Élelmünk
a káposztaleves és csalánleves volt, valamint a porból készült
omlett. Sokszor voltunk csalánt szedni és összevágni is, amit nagy
kondérban főztek meg. Nyáron a kolhozokba vittek bennünket
földművelésre, krumplit szedni, kapálni. Először kevesebb, de
egyre nagyobb volt a norma, amit teljesíteni kellett. A férfiak
többször csentek krumplit, sárgarépát, amit parázson a táborban
megsütöttek, csillapítva kicsit az éhségüket. Kenyér is ki volt adagolva. Táboron kívül is voltam tiszti családnál gyerekekre vigyázni. Ők is szegények voltak, s a bennünket vigyázó őrök is.
Mindenfelé szegénység volt, nagyon rossz gazdasági helyzet. A
minimális és rendkívül egyoldalú táplálkozás, a nehéz munka
következtében óriási volt a halandóság a magyarok között.
– Meddig volt a munkatáborban és mikor tudott hazajönni?
– 1947 augusztusában engedtek el bennünket a munkatáborból.
Haza azonban még nem tudtam jönni, mivel megtudtuk, hogy
Szigetbecsén sváb kitelepítés van. Így Csernovicban letettek bennünket a vonatról. Egy évig voltunk ott egy fogdában, s utána,
1948. augusztus 28-án jöttünk haza Szigetbecsére. Sosem felejtem, a ráckevei HÉV-állomástól Stock Márton hozott haza bennünket biciklivel.
– Mit tapasztalt itthon? Hogyan boldogult?
– Oroszországi kintlétünk alatt semmi hírt nem kaptunk az itthoniakról. Mikor hazaértem megtudtam, hogy nagyapám már
nem él. Házunkban más család lakott. Szüleimet s öcsémet kitelepítették. Se ruhám, se ennivalóm, semmim nem volt. Jólesett,
mikor az egyik becsei lakos lekváros kenyérrel megkínált. Nem
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kérhettem segélyt, nem panaszkodhattam, mert másként engem is
kitelepítettek volna. Minden jó volt, erről kellett beszélnem.
Nagybácsikám fogadott be, akinél dolgozhattam az őszi betakarítások alatt. Utána eljöttem tőlük, mert a bácsikám fejemhez vágta,
hogy „az Ő asztalánál eszek”, menjek pénzt keresni. Skultéti doktor úrnál voltam fogászaton, aki adott nekem egy szép blúzt.
Cselédállást kaptam Ráckevén a Szále családnál, akik úgy bántak
velem, mint egy családtaggal. A négy gyermekre, Lászlóra,
Jánosra, Maricára és Terézre vigyáztam. Jóságukat a mai napig
nem felejtem el, van közülük, akivel még most is tartom a kapcsolatot. Később megismerkedtem férjemmel, Lászlóval, akivel
összeházasodtunk. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy nagyapám rám íratta a házát, s egy kis segítséggel sikerült is visszakapnom, s férjemmel visszaköltöztünk Szigetbecsére. Megszületett László fiam. Nehezen éltünk, de szorgalmas munkával sikerült fenntartani magunkat és a házunkat. A rendszerváltás után
kaptunk kárpótlásként havi 500 Ft-ot, amely összeget közben már
megemeltek.
– Szüleivel mikor találkozott?
– A forradalom után, 1957-ben Szigetbecséről mi mentünk ki
először Németországba a fiammal és Popovics bácsival. Rá egy
évre anyám az öcsémmel eljött Becsére. Nagyon nagy volt a boldogság, többször haza tudtak jönni a következő években is. Az
öcsém még él feleségével együtt, ez évben búcsúkor itthon voltak.
Ők elmondták, hogy magyarok maradnak mindig, de haza már
nem települnek.
– Sokáig úgy tudtam, hogy Erzsike a lánya.
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– Nagyon sokan azt hitték a
faluban, hogy Erzsike a lányom,
pedig a menyem. De ezen nem
is csodálkozom. Úgy bánik
velem, mintha édesanyja lennék. Egy szavam nem lehet.
Mindent megtesz azért, hogy
nyugodt életem legyen. Hozzám
jön minden hónapban a háziorvosom, hozza a recepteket,
vigyáznak az egészségemre.
Már dolgozni nem tudok, csak
üldögélek, kicsit járkálgatok az
udvaron, házban. Több dédunokám van, s nagyon szeretem
őket. Bízom benne, hogy az ükunokám születését is megélem.
Mari néninek megköszönöm a beszélgetést. Megköszönöm,
hogy bővítette ismereteinket egy tragikus időszakról, melynek
szenvedő alanya volt. Nagyon jó egészséget, békességet, nyugalmat kívánok számára családja, dédunokái, leendő ükunokái körében!
Mari néni igaz története, s azok a könnyek, sebek, melyek
ennyi év után is felszakadnak, figyelmeztetnek bennünket, az
utókort, merjünk tanulni a történelemből, hogy ilyen emberiség elleni tettek többé ne fordulhassanak elő!
Lumei Joli
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Képviselő-testületi ülés
2015. október 27.
• 2015. I. félévi beszámoló elfogadása, előirányzatok
módosítása
• Üdülőtelkek eladási árának megállapítása
• Fejlesztési, felújítási javaslatok, tervek
Szigetbecse Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az
önkormányzat és intézményei 2015. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót. A számadatok alapján a 464.457 eFt önkormányzati összesen bevételi előirányzatát 246.026
eFt-tal teljesítette. Egyúttal rendeletet alkotott a 2015. évi költségvetés módosításáról.
A Pénzügyi, Műszaki és Fejlesztési Bizottság javaslata alapján a Hivatal dolgozói
elkészítették a feladatalapú támogatások
előirányzatáról és felhasználásáról szóló
kimutatást. A képviselő-testületi tagok állást
foglaltak abban, hogy sürgősen intézkedni
kell a működési célra kapott feladatalapú
támogatások még fel nem használt részének
ez évi felhasználására, a jogszabályon belüli
lehetőségekre, hogy a maradvány visszafizetésére ne kelljen sort keríteni.
***
Takács András polgármester tájékoztatást
adott az étkezési térítési díjak megállapításáról. Előterjesztésében javasolja, hogy a
térítési díjakat módosítsa a testület, mivel a
kormány intézkedése alapján az óvodás
gyermekek ingyenes, az iskolás gyermekek
jelentős része kedvezményes étkezésben
részesül 2016. januártól. Így át kell gondolni a plusz önkormányzati kedvezmények
mértékét. A testületi tagok a következő ülésen fognak dönteni a térítési díjakról.
***
Az önkormányzat tulajdonában lévő üdülőtelkek eladási árának megállapításáról
döntött a testület. Ennek értelmében a bérleti díjról szóló tájékoztatás kiküldésével egy
időben a bérlőknek felajánlják a 16.000
Ft/m2 vételi árat. A képviselők döntöttek az
Ádám Valéria és Kalló Vendel által bérelt
üdülőtelek eladási árában, így azt 1.300 eFt
+ áfa eladási árban határozták meg.
***
A képviselő-testület a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. tv. 43. § (5), valamint az egyes tervek, illetve programok Környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányren-

delet alapján a készülő településrendezési
terv felülvizsgálata és módosítása során
„Környezeti vizsgálat” elkészítését szükségesnek tartja. Erről a Kr. 5. § (2)-(3) bekezdéseinek megfelelően az elfogadástól számított 15 napon belül tájékoztatja a közigazgatási szerveket és a nyilvánosságot.
***
A képviselő-testület a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében a szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta, melyeket változatlan feltételekkel továbbra is hatályban
kíván tartani.
***
A képviselő-testület a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátásának módját, szervezeti kereteit és az
e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést felülvizsgálta. A feladatellátást továbbra is a Ráckeve és Környéke
Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás keretén belül kívánja biztosítani.
***
Takács András polgármester tájékoztatást
adott a fenntarthatósági terv elkészítésének
kötelezettségéről. Ennek értelmében
Szigetbecse a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0012
számú, „Szigetbecse települési ivóvízminőség-javító projekt” című projektjét EUtámogatással valósította meg. A projekt támogatási szerződésben vállalta a település
fenntarthatósági tervének elkészítését,
amely terv elkészült, ezt kell elfogadni a
testületnek. Szigetbecse Önkormányzat
Képviselő-testülete egyhangú szavazással a
fenntarthatósági tervet elfogadta.
***
A testületi tagok előterjesztést hallgathattak meg Juhász Istvánné szigetbecsei lakos
önkormányzati lakás megvételi szándékáról. A képviselők döntése az, hogy a lakást
nem értékesítik.

***
Takács András polgármester ismertette a
testülettel a Pénzügyi, Műszaki és Fejlesztési Bizottság javaslatait kisösszegű felújításokra, fejlesztésekre. Ezek a következők:
– Járdák felújítása (legalább a legveszélyesebb, legrosszabb állapotban lévő szakaszokon)
– A Művelődési Ház két kistermének
„felújítása”(Kártya terem, Büfé terem)
– Új köszöntő táblák megrendelése, kihelyezése
– A Holt-ágra tervezett „összekötő híd”
megépítése. Esetleg a későbbiekben egy
kilátó építése (turisztikai céllal)
– Projektor vásárlása (ez lehetne a Közös
Önkormányzati Hivatal eszközvásárlása)?
– Az önkormányzat honlapjának fejlesztése, a bizottságok elérhetőségének biztosítása e-mailen és telefonon (flottás telefon?)
– Veszélyes fák kivágása (pl. focipálya
környékén, így valamennyivel a tűzifa
mennyisége növelhető)
– Balassi téri színpad tetőépítése
– Szűrővizsgálatok bővítése
– Eszközök vásárlása (pad, szék, asztal)
– Pályázatok kiírása (minden évben legalább egy). Plakát pályázat „Az én Falum”,
vagy fotópályázat pl.: környezetvédelemmel kapcsolatban: iskola – óvoda –
lakosság műanyag hulladékból készült
(pille palack stb.) használati, illetve dekorációs tárgyak elkészítésével
– A Holt-ágon, Duna-parton található
lejárók kitakarítása, használhatóvá tétele
– A Réti utca – Fazekas M. utca közötti tó
kitakarításának segítése, fák ültetése (ha a
vállalkozó a felajánlott munkálatokat elkezdi)
– A szigetbecsei strand és a BM stég
között található terület rendezése (ez lehet,
hogy a „strand-projekt” része lesz)
– Temetőbe urnafal készíttetése
– Gesztenyesor felnyírása a temetőben
– Jókai utcában az „esővíz probléma”
megoldása (mindenhol kellene, de ez a faluban a legproblémásabb rész)
A testületi tagok a felsoroltakat egyenként megvitatták. Takács András polgármester állásfoglalása, hogy a bizottság által
ismertetett fejlesztések nagy részének megvalósítása csak középtávon tervezhető.
Egy-egy kisebb feladatot már ez évben is
elkezdenek, így pl. a járdaépítést, veszélyes
fák kivágását, köszöntőtáblák készítését. Új
honlap készítésére megbízást adnak egy
szakértőnek.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy
az 1/2015. (II. l6.) önkormányzati rendelete
alapján a településüzemeltetéshez kapcso-
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lódó feladatellátás jogcím terhére biztosítja
a Református Imaház előtti szakaszon a
járda felújítását. Nagy Zsolt egyéni vállalkozóval a szerződést megköti a nettó
348.625 Ft-ról szóló árajánlat alapján.
Riedl Béla alpolgármester felvetette,
hogy a Művelődési Ház padozata nagyon
elkopott, nagyon csúnya. Ezt minél előbb
orvosolni kellene, mert ha még várnak, csak
rosszabb lesz. Továbbá az asztalterítők nagy
része kopott, elhasználódott, újakat kellene
vásárolni.
Felvetette az üdülőterületi út csatornázás
utáni rossz állapotát. A legrosszabb szakasz
a Napospart sor 118-122. között van.
Véleménye szerint az eredeti állapotnál
rosszabb lett az út. Ezt nem szabadna így
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hagyni, nem szabadna így elfogadni.
Megtárgyalta még a testület a Petőfi S. u.
48. számú ingatlan tulajdonosának panaszát, mely szerint nagy esőzések esetén a
pincéjében áll a szennyvíz. Az utcán hömpölygő esővizet a csatorna nem bírja elnyelni, a vákuum szivattyú ilyenkor nem úgy
működik, ahogy kellene, így az ingatlan
pincéje megtelik szennyvízzel. Ezért a
DAKÖV-vel felveszik a kapcsolatot a
panasz kivizsgálására.
***
A képviselő-testület az egyéb napirendi
pont keretén belül megtárgyalta a karácsonyi csomag készítésének feladatait a nyugdíjasok és nagycsaládosok részére. Jancsó

2015. november 26.
• Rendelet az étkezési térítési díjakról
• Rendelet az adó mértékéről
• Rendelet az önkormányzati szolgálati és bérlakások,
ingatlanok bérleti díjairól
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat és intézményei
2015. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót, majd a 2016. évi költségvetési
koncepciót. A koncepció az országgyűlés
által elfogadott költségvetési irányelvek
figyelembevételével készült el.
***
Rendeletet alkotott a 2016. január 1-jétől
fizetendő étkezési térítési díjakról, mely szerint a tízóraiért 64 Ft/nap + áfa, óvodáskorú
ebédjéért 210 Ft/nap + áfa, iskoláskorú
ebédjéért 236 Ft/nap + áfa, uzsonnáért 64
Ft/nap + áfa, felnőtt ebédjéért 298 Ft/nap +
áfa összeget kell fizetni, a rezsiköltség az
önkormányzatot terheli, melyre normatívát
igényel.
***

Elfogadta a testület a 2016. évi belső ellenőrzési tervet, mely az önkormányzat
2014. évi beszámolójának és az óvoda átfogó közoktatási szabályszerűségi ellenőrzésére terjed ki.
A testület elfogadta 2016. évi munkatervét.
***
A testület a Magyar Államkincstár által
bevezetett kormányzati funkció kódok, valamint egyes jogszabályváltozások miatt
módosította a Tóparti Óvoda alapító okiratát.
***
A képviselő-testület 2016. január 1-től a
következők szerint döntött az adó mértékéről
a községben: építményadó: lakás 170 Ft/m2,
hétvégi ház 350 Ft/m2, egyéb építmény 67
Ft/m2, telekadó: lakótelek 26 Ft/m2, hétvégi
telek 77 Ft/m2, idegenforgalmi adó 260 Ft/

Emőke jegyző tájékoztatta a testületet, hogy
a helyi önkormányzatok 2015. évi szociális
célú tüzelőanyag-támogatásáról szóló döntés értelmében Szigetbecse Község Önkormányzata 320.040 Ft támogatásban részesül. Ennek értelmében Szigetbecse Község
Önkormányzata 18 m3 tűzifa vásárlására
jogosult.
A Pilisi Parkerdő Zrt. területén az igényelt tűzifa rendelkezésre áll. Tájékoztatás
hangzott el a tűzifa szociális alapú juttatásának pályázatáról, melyet elnyert a község.
Ez ügyben a Pilisi Erdőgazdasággal szerződést kötöttek a fák biztosítására. Újra megrendezésre kerül december 5-én a „Mikulásfutás” rendezvény, melynek előkészületeit is megtárgyalták.

éjszaka, iparűzési adó változatlanul 1,5%.
***
Az önkormányzati szolgálati és bérlakások bérleti díjának, valamint egyéb önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díjainak módosításában is döntött,
melyről az érintetteket értesíti.
***
Az önkormányzat képviselő-testülete
támogatja, hogy társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében Pest megye önálló NUTSD2 régióvá váljon.
***
A képviselő-testület zárt ülésén döntött a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett
pályázatokról.
***
Takács András polgármester ismertette
Nagy Miklós és társai szigetbecsei lakosok
felszólalását Szigetbecse szabályozási tervének módosításával kapcsolatban. A szabályozási terv ügyében 2016. január hónapra a
képviselő-testület fórumot fog összehívni,
melyre minden érintett lakost meghívnak. A
fórumon kialakult vélemények, álláspontok,
tulajdonosi jogokat, érdekeket nem sértő
megállapodások figyelembevételével fogják
a terv módosítását véglegesíteni.

Megérkezett a falubusz
Szigetbecse Község Önkormányzata a 21/2015 (IV. 17.) MvM rendelet alapján, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások
jogcímre 7.990.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert egy
OPEL Vivaro Combi mikrobusz beszerzésére.
A busz megérkezett. Az önkormányzat közösségi célra üzemeltetheti. A buszt igénybe vehetik a községben működő civil szervezetek,
intézmények. Működtetésére vonatkozóan a képviselő-testület szabályzatot dolgoz ki.
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LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia –
Közösségi jövőtervezés – 2014–2020.
2015. november elejével megkezdődik a 20142020-as európai
uniós támogatási időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése a vidéki térségekben, köztük a FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
működési területén is.
Több változás figyelembevételével kezdünk neki az új ciklus tervezésének. A 20142020 közötti támogatási ciklusban a FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
működési területe kibővül a ráckevei kistérség 11 településével, így az eredeti 13 település helyett ezentúl 24 város és falu helyi
vidékfejlesztési politikáját fogja koordinálni
az Egyesület Döntéshozó Testülete (Közgyűlés), Elnöksége és munkaszervezete.
A 2007-ben létrehozott szervezet alapító
tagtelepülései: Bugyi, Csévharaszt, Dabas,
Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Újhartyán, Újlengyel, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Vasad, a most csatlakozó települések pedig: Apaj, Áporka,
Dömsöd, Kiskunlacháza, Lórév, Makád,
Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetújfalu. Az új tervezési
terület lakosságszáma: 88 834 fő.
A működési területek összevonására egyrészt a szűkösebb fejlesztési és működési
források, másrészt pedig a fejlesztéspolitika

változásai miatt került sor. Az új tervezési
területet és a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület „LEADER Helyi Akciócsoport”-ként való előzetes elismerését a
Miniszterelnökség Vidékfejlesztésért Felelős
Államtitkársága 2015. szeptember 25-én
jóváhagyta.
A legfontosabb feladat a megváltozott tervezési területre szabott Helyi Fejlesztési
Stratégia elkészítése, az Akciócsoport működési és térségszervezési feladatainak elindítása. A stratégia tervezés folyamata nyilvános, mindenki által követhető és hozzáférhető folyamat, mely a következő időszakban
több, – helyi konzultációra lehetőséget biztosító – eseményt foglal magában a tagtelepülések mindegyikén.
Kérjük a jövőbeni fejlesztések iránt érdeklődő lakosokat, hogy kísérjék figyelemmel a
stratégia alkotás során felállított Tervezést
Koordináló Csoport munkáját, és aktívan
vegyenek részt a jövőtervezésben. A fejlesztési elképzeléseiket, ötleteiket és javaslataikat a települési fórumokon tudják megosztani a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési
Egyesület munkaszervezetének munkatársaival, vagy írásban tudják eljuttatni az egyesület
e-mail
címére:
info@leader
kontakt.hu, vagy postacímünkre: 2370
Dabas, Pf. 14.
A LEADER Helyi Akciócsoportra vonatkozó stratégia alkotás folyamata és időterve:

1. Pályázati Felhívás megjelenése – 2015.
november eleje
2. Pályázat és Támogatási Kérelem benyújtása – 2015. november eleje
3. Támogatási Okirat kibocsátása – 2015.
november közepe-vége
4. HFS tervezet elkészítése és első Kifizetési Kérelem benyújtása novemberdecember
5. HFS étékelés (formai és szakmai) –
2015. december
6. Átdolgozás után véglegesített, közgyűlés által elfogadott HFS benyújtása
2016. januártól – márciusig
7. IH jóváhagyás, döntés, végleges HFS
elfogadása – 2016. március vége
8. Együttműködési Megállapodás – HACS
működés megkezdése 2016. április
A Vidékfejlesztési Program LEADER forrásainak felhasználása leghamarabb 2016
áprilisában kezdődhet meg, a tervezet szerint
folyamatos pályázat-beadási lehetőséggel,
forráskimerülésig.
Az előzetesen jóváhagyott fejlesztési forrás tervezett összege a következő ciklusban
665 550 000 forint lesz, melynek felhasználására a működési területen élő pályázók
bevonásával kerül majd sor.
Rácz Judit
munkaszervezet-vezető
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési
Egyesület

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rászorulók részére szociális tűzifát biztosít.
Az eljárás kérelemre indul, a kérelem nyomtatvány a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatalban igényelhető, vagy a
www.szigetbecse.hu weboldalról letölthető.
Tűzifát az igényelhet, akik szigetbecsei lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Szigetbecsén él. Közös háztartásban élők esetében csak egy jogosultnak állapítható meg a támogatás.
A kérelem elbírálásánál előnyt élvez, ha a kérelmező
aktív korúak ellátására,
időskorúak járadékára,
települési támogatásra jogosult,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
rokkantnyugdíjas vagy
ápolási díjban részesül, illetve
háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át
(71.250 Ft).
A kérelem beadási határideje 2016. január 30., de javasoljuk, hogy a kérelmeket minél előbb adják be annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló tűzifát mielőbb biztosítani tudjuk a rászorultaknak a készlet erejéig.
A tűzifa támogatás megítéléséről az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt, mennyisége egyedi elbírálású.
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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Mihály-napi vásár
„Én elmentem a vásárba fél pénzzel!...”
A Szigetbecsei Tóparti
Óvoda, Néphagyományőrző Pedagógiai Programjához hűen egy újabb,
rendhagyó eseménnyel
bővítette színes palettáját.
2015. október 9-én megrendeztük első Mihálynapi vásárunkat.
Lázas készülődés előzte
meg ezt a napot. A vásárt
jelző tábla kolléganőnk
keze munkáját, türelmét
dicséri. A gyermekek,
szülők, nagyszülők és
óvodai dolgozók barkácsoltak, sütöttek, előkészítették a vásárban eladásra szánt portékáikat. A kisbíróné kidobolta a vásár kezdetét,
majd kolléganőnk rövid köszöntőjében beszélt a vásári szokásokról, jeles megfigyelésekről. A nagycsoportosok kis műsora
után kezdődhetett a vásár. A gyermekek szívesen kínálták fel
mesekönyveiket, plüss figuráikat, játékaikat, a
már kinőtt ruhadarabjaikat. A sütemények közül
hamar elfogytak a mézeskalácsok, muffinok,
kókuszgolyók, diós batyuk, de lehetett zamatos
körtét is vásárolni. Volt még dísztök, sütőtök és
sült tök, finom házi lekvár, méz és mézes dió,
mogyoró, és nagy sikere volt a fütyülős nyalókának. Nagy érdeklődés volt a Szigetbecse címerével és más helyi nevezetességek fotóival dekorált
szódásüvegek, hűtőmágnesek, és egyéb tárgyak
iránt. A vásárlásban megfáradt gyermekek az
óvoda udvarán töltődtek fel újra energiával,
hiszen óvónői felügyelet mellett játszhattak, míg
vége nem lett a vásárnak. A felnőttek sem
maradtak ki a jóból, mert finom forralt bort is
lehetett vásárolni, ami igen jól esett mindenkinek, és közben beszélgethettek, így közelebb

került egymáshoz a három csoport szülői közössége. Lelkes gyűjtőmunka előzte meg a vásári dekoráció és a régi tárgyakból készített kis bemutató megvalósítását. Ezzel is igyekeztünk a hagyományápolás fontosságára felhívni a vásárban résztvevő felnőttek és gyermekek figyelmét, és arra, hogy az ember a múltra építi
a jövőjét.
Mindenki jó hangulatban és jó érzéssel hagyta el a vásárt, minden bizonnyal emlékezetes marad ez a közösséget formáló és
összetartó óvodai esemény.
A Szülői Munkaközösség tagjai sokat segítettek a szervezésben és a lebonyolításban, köszönet munkájukért. A vásári bevétel,
összességében 140.000 Ft lett. A csoportok saját bevételeinek
összegét a csoportok Szülői Munkaközösségei kezelik, és a gyermekek kirándulásaira fordítják.
Köszönetünket fejezzük ki a szülőknek, valamint külső
támogatóinknak, akik segítettek a Mihály-napi vásár megvalósításában: Ádám Valéria; Feigl Gáspárné; Jónak Tibor; Katona
József; Mursich Ferencné; Vásárhelyi Sándor; Wágner József.
Természetesen nagy szervező és tevékeny munka áll a háttérben az óvodai dolgozók részéről, amiért külön köszönet
illeti meg őket!
Schmidt Mihályné intézményvezető-helyettes

A Magyar Sakkvilág 3. Kupa 2015. évi országos versenyének hivatalos végeredménye:
1. Lövő-Vöcsej 15 (24), 2. Ászár I. 14 (24), 3. Uszód 14 (24), 4. Vámosgyörk 12 (22), 5. Kővágóőrs 11 (22), 6. Zánka 11 (21,5), 7.
Szigetbecse 11 (19,5), 8. Alsószölnök-Pankasz-Nemesa 11 (19,5), 9. Tófej-Bocfölde 11 (19), 10-14. Karancskeszi 10 (20,5), 11. SéSzalafő-Vasalja 10 (20), 12. Levél 10 (19,5), 13. Mátraszőlős 10 (19), 14. Kisbér-Ászár-Rendező 10 (18,5), 15. Vasszentmihály 9 (20,5),
16. Bárdudvarnok 9 (19,5), 17. Karancsberény 9 (19), 18. Csáb 9 (18,5), 19. Tetétlen 9 (18), 20. Palotabozsok-Babarc 9 (18), 21. Rém 8
(18), 22. Somogyaszaló 8 (16,5), 23. Szögliget 8 (14), 24. Csókakő 7 (18), 25. Végegyháza 7 (16,5), 26. Ászár II. 7 (16,5), 27. Magy 7
(14,5), 28. Berekfürdő 6 (13), 29. Pusztaszer 6 (12,5), 30. Ajnácskő 5 (12), 31. Várdomb-Sárpilis 4 (11), 32. Báta 1 (6) pont
Csapatunk eredményei a megyei I. o bajnokságban három forduló után: Szigetszentmiklós– Szigetbecse 5,5–4,5 ; Szigetbecse–Szob 5–5;
Vác–Szigetbecse 3–7.
Dr. Csuka Gyula szakosztályvezető
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OKTÓBERFEST
A Magyarországi Harmonikások Kulturális Egyesülete 2015. október 24-én műsoros délutánra és táncmulatságra invitálta a lakosságot Szigetbecsére. A zsúfolásig megtelt művelődési házban először a tököli Ts Prekovác tamburazenekar horvát, szerb és dalmát melódiáit hallgathatták a jelenlévők, majd a Szigetbecsei Zenebarátok Köre sváb és magyar dallamokból hozott egy csokrot.
A kulturális műsort a Harmonikaszakkör zárta. Hangszereik nyomán felcsendültek ismert magyar csárdások, keringők, sváb,
zsidó, argentin számok, valamint közkedvelt filmek betétdalai is. A közel 3 órás koncertet a Csiga Big Band együttes tagjainak,
valamint az idelátogató harmonikás barátoknak a közreműködésével táncház követte, ahol mulatós és báli zenék, régi slágerek
csendültek fel. A fergeteges hangulatot adó zene hatására egy négyzetméternyi hely sem maradt üresen a táncparketten.
A harmonikások több alkalommal is
felléptek községünkben, sok szép koncertjükben volt részünk. Szervezetükről, működési körülményeikről, terveikről kérdeztem az Egyesület vezetőjét,
Cserna Gábort.
„A Magyarországi Harmonikások
Kulturális Egyesülete 2009-ben alakult.
Székhelyünk elsőként Tököl, majd Ráckeve lett. Tagságunk szerteágazó, így
lettek kirendeltségeink Makádon, Szigetbecsén, Lóréven is. Tagságunk 2 felé
osztható, mintegy 15 fő állandó aktív
tagsággal és legalább ugyanennyi fővel,
akik egy-egy rendezvényen jelennek meg
velünk, vagy segítik a háttérből a többiek
munkáját. Az ország minden részéből van
egy-egy tagunk, és van akit tiszteletbeli tagnak választottunk, ezért bármerre járunk,
mindenhol akadnak harmonikás barátaink
Lábatlantól, Kiskunhalason keresztül akár
Püspökladányig vagy a Balaton partján
Gyenesdiáson is. Profiktól az amatőrökig
minden szinten játszó harmonikások megtalálhatók közöttünk. Elsősorban saját rendezvényeinken lépünk fel, de igyekszünk minél
több rendezvényen bemutatni ezt a szép és
értékes hangszert. Harmonikás találkozókat
A Hókirálynő Meseszínpad előadásában
a „Szófogadatlan kiskakas” című zenés
mesét nézhették meg a szigetbecsei gyermekek 2015. november 4-én a Szigetbecsei Művelődési házban. Az előadás során
megismerkedhettek a Kiskakassal, aki
Mackó Masa és Kandúr Károly házában
éldegélt. Barátai számtalanszor kérlelik a

és hangszerkiállításokat szervezünk, bálokat
és egyéb közösségi rendezvényeket hozunk
létre, erről is szól az egyesület, nem mindig
csak a tanulásról. Vannak meghívásaink is,
így kerültünk már a Kalocsai Kék Madár
Fesztiválra, a Tököli Summerfestre, vagy
éppen Lábatlanra a nyitott pincék napjára.
de hosszasan sorolhatnám még, merre jártunk. Sokat készülünk egy-egy fellépésre,
hiszen a mi kis szakkörünk csupa amatőr
muzsikusból áll, akik a munka mellett tanulgatjuk az együtt zenélés fortélyait. Minden
pénteken a ráckevei Ács Károly Művelődési
Házban 18 órától 20 óráig gyakorolunk.

Meseelőadás
szép hangú kakast, hogy ne köszörülje oly
hangosan a torkát, mert Róka Róza csak
arra vár, hogy elkaphassa őt. Ám a szófogadatlan tollas jószág semmibe veszi a
figyelmeztetést. Amikor egyedül marad a

Tanárunk ugyan nincs, ez azt jelenti,
hogy sajátos módszerekkel egymástól
tanulunk. A több mint 25 év zenekarvezetői gyakorlatom révén a legtöbbet
talán én tudok segíteni a többieknek. A
szakkör úgy alakult ki, hogy felnőtt
oktatás indult először, és ebből szépen
lassan kialakult a mi kis zenekarunk.
Bővebben a http://www.csigabig
band.hu/a-szakkoerrol.html vagy a
http://www.harmonikainfo.hu/index.
php/irasok.html weboldalon olvashat
rólunk. Egyesületünkkel nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat.
Ráckeve önkormányzata mellett rendszeres
támogatónk a szigetbecsei önkormányzat is,
valamint sokan nekünk adják az személyi
jövedelemadó 1%-át is. Ezek mellett folyamatosan keressük a szponzorokat is, hiszen
nem elég a jó szándék, pénz is kell ahhoz,
hogy a szigetbecsei rendezvényünkhöz hasonlókat tudjunk szervezni.”
Köszönjük szépen a fellépő zenészek, énekesek hangulatos műsorát, a délutánt megszervező Egyesület munkáját! Cserna Gábornak és
Egyesületének további sok sikert kívánok!
Lumei Joli
házban, rögtön az első alkalommal a csalafinta róka csapdájába esik. Barátainak
köszönhette, hogy nem lett Róka Róza
lakomája. A tanulságos, vidám, kedves
történetet nagyon jó színészi játékkal,
gyermekek bevonásával adták elő a meghívott színészek. Az előadás a Szigetbecse
Községért Közalapítvány ajándéka volt.
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Márton-nap története – Szent Márton legendája
– Szent Márton-emlékév 2016
Szent Márton-emlékévvé nyilvánítja a kormány 2016-ot. A kormány a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia, valamint Szombathely városának kezdeményezésére Szent Márton püspök tiszteletére, születésének 1700. évfordulója alkalmából a 2016. évet Szent Márton-emlékévvé nyilvánítja.
A Szombathelyi
Egyházmegye szeretné,
hogy a jubileumi évben szervezett programok segítségével Szent Márton alakját, személyiségét, lelkiségét megismerjék az emberek. Tudjanak
meg többet arról az emberről, akit nem vértanúhalála, hanem példás élete miatt avattak
szentté. Szeretnék, ha megértenék az emberek, mi vezette Mártont életében, mi irányította tetteit, mi volt életének szilárd alapja. A
későbbi toursi püspök az ókori Savariában, a
mai Szombathelyen látta meg a napvilágot,
és a római császár katonájaként szolgáló
Márton egy különösen hideg téli estén francia honban lovagolva megosztotta meleg
köpenyét egy nélkülöző koldussal. Aznap
éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus
alakjában. Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta. Jóságáról még
életében legendák keringtek, püspökké is
szentelték.
A Márton-nap (november 11.) a 40 napos
karácsonyi böjtöt megelőző utolsó nap, ami-

kor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság
megengedett, ráadásul ilyenkor fizették ki az
éves bérleteket, járandóságokat, gyakran természetben, például liba formájában.

Az újbor megkóstolása, finom ételek
fogyasztása már önmagában jó hangulatot
teremt. Ehhez járulnak hozzá az országszerte
megrendezésre kerülő Márton-napi vigasságok és mulatságok.
A német nyelvterületekről ismert lámpás/fáklyás felvonulás, a Martinsumzug
szintén Szent Márton emlékét hivatott őrizni, és a jó cselekedeteket jelképező fényt
kívánja eljuttatni mindenkihez. Az idén már
tizennyolcadszor tartottuk meg Szigetbecsén
a Márton-napi lampionos felvonulást. Az első résztvevők már felnőttek, de van, aki még
mindig őrzi az első lampionját. Nagyon népszerű az ünnepség főleg az óvodások és a
kisiskolások körében. Szent Márton püspök
történetét az 5. osztályosok mutatták be, a
lovas Szöllősi Bíbor volt. Most is sokan
vonultunk lampionnal a kezünkben, és boldogan énekeltük együtt a német dalocskát:
Laterne, Laterne, Sonne, Mondund Sterne…
Köszönet mindenkinek a szervezésért,
hiszen egy ilyen ünnepség csak összefogással, sok „háttérszereplővel” valósulhat meg.
Lerner

Maminbaba, a szórakoztató anyacsinosító
A Maminbaba – Hordozós latin fitness egy igazán szórakoztató,
aktív, csinosító mozgásforma kisbabás és várandós anyukáknak pörgős, többségben vérpezsdítő latin zenére. Könnyen követhető elemekből áll, így sem táncos, sem másféle sportos előképzettség nem
szükséges hozzá. Nagy előnye, hogy a mamák a gyermekükkel
együtt végezhetik, mert a Maminbaba órák alatt a babák valóban a
hordozóba kötve, vagy pocakban ringatóznak a kellemes latin zenére. Ringatóznak, mert csak olyan mozdulatokat végeznek, ami a
babáknak és az anyukáknak is kellemes, és a zene is bababarát hangerővel szól. Így aztán a picik gyakran elalszanak, mialatt anyukájuk
kikapcsolódik és észrevétlenül fogy. Mivel a táncos mozgásforma
boldogsághormonokat szabadít fel, garantáltan javítja az anya közérzetét is, megelőzve a szülés utáni depressziót. A gyakorlatok úgy
vannak kialakítva, hogy azt elöl- és háton hordozott babákkal is biztonsággal, és kiváló erősítő hatással el lehet végezni. Gyógytornász,
hordozási- és szoptatási tanácsadó ajánlásával!
2015. november 13-án a szigetbecsei művelődési házban megtartott bemutató órán személyesen is meggyőződhettem erről a számomra újszerű, modern, kellemes, szórakoztató táncos tornáról,
mozgásról. A bemutatón résztvevő anyukák mosolyogva végezték a
gyakorlatokat, s a babák a ringatódzó mozgástól, kellemes zenétől
már igen hamar elszundikáltak.
Szigetbecsén a Művelődési házban szerda délelőttönként 9.00
órai kezdettel lesznek megtartva a Maminbaba órák, Keszericze

Bernadett szakképzett tréner vezetésével. Az első óra ingyenes.
Babahordozót a tornához díjmentesen biztosítanak, igényeket előre
kérik jelezni. Az előkészületek miatt a helyszínre legalább negyedórával korábban kell érkezni.

Jelentkezni, érdeklődni lehet Keszericze Bernadett oktatónál az
alábbi elérhetőségeken: telefon: 20/375-3690, e-mail: keszericze.
bernadett@gmail.com, facebook: Maminbaba Ráckeve.
Anyukák, Mamák! Amennyiben szívesen mozognak latin zenére, s
szánnak egy kis időt magukra, ne hagyják ki ezt a lehetőséget!
Lumei Joli
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Családbarát ügyfélfogadás Pest megyében
Egy gombnyomással a sor elejére – nincs többé kellemetlen várakozás a gyermekes családoknak. A várandós kismamák és a kisgyermekkel érkező szülők ezentúl várakozás nélkül intézhetik
ügyeiket Pest megye több kormányablakában és okmányirodájában.
A családbarát ügyfélhívó rendszer az internetes foglalásokat is figyelembe veszi, és azok optimalizált kezelésével lehetővé teszi, hogy a
kiemelt ügyfelek sorába lépő, a kisgyermekkel érkező szülők gyorsan
és zökkenőmentesen végezhessenek hivatalos dolgaikkal. Erre a
célra készült plakát, kisfilm, piktogram, valamint az ügyfélszolgálat
munkatársai is segíteni fogják a megérkezőket, hogy egy gomb megnyomásával automatikusan előre kerüljenek.
„Régi tervem válik végre valóra a családbarát ügyfélfogadás létrehozásával” – mondta Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott, aki ötgyerekes családapaként tisztában van vele, milyen könynyebbséget és segítséget jelent a szülőknek, hogy érkezésük időpontjától függetlenül azonnal a sor elejére kerülhetnek. „A kezdeményezés nem titkolt célja, hogy a hivatalos teendőiket intézők között kialakuljon egyfajta közösségi érzés a kismamákkal és a kisgyermekesekkel szemben, vagyis természetes legyen az, hogy előreengedik őket” –
hangsúlyozta Tarnai Richárd.
Jelenleg Pest megye 7 járásában 11 ügyfélszolgálaton várják ilyen
gyors ügyintézéssel a családosokat.
Az ügyfélhívó számítógépes rendszer fejlesztésével a gyermekba-

rát hivatalok száma a jövőben folyamatosan bővülni fog. A
„Családbarát Munkahely” címet elnyert Pest Megyei Kormányhivatal legfontosabb célkitűzése az ügyfelek igényeit és érdekeit figyelembevevő ügyfélközpontú működés, és az egységesen magas
színvonalú, mindenki által hozzáférhető szolgáltatások kialakítása,
ezért a Pest Megyei Kormányhivatal minden ügyfélfogadási helyszínén baba-mama sarkok, illetve szobák várják az ügyeiket intéző szülők gyermekeit.

Szigetbecsei tanulók a legjobbak között
Egy iskola életében a pedagógusok
minőségi oktatása és a tanulók által
megszerzett ismeretek egysége a legfontosabb. Sajnos a közvélemény olykorolykor az elért eredményeket nem tartja
számon. Most is, mint már annyiszor,
sikerült bebizonyítanunk, hogy a becsei
iskola tanulói a legjobbak közé tartoznak.
Az idei tanév eltelt időszakában
kiemelkedő eredményt értek el hatodikosaink.
Az országosan meghirdetett Bolyai
Matematika Csapatverseny DélkeletPest megyei fordulójában 4. helyezést
értek el.
A csapat tagjai: Baranyák Vendel,
Benda Viktória, Gosztonyi Olivér és
Majoros Ádám.

(A versenyről tudni kell, hogy
csak ebben a fordulóban 30 település 82 csapata nevezett. A csapatok között kistelepülések,
nagyvárosok, valamint gimnáziumok versengő tanulói voltak.
Mindenkinek ugyanazt a feladatlapot kellett kitöltenie.)
Úgy gondolom, méltán állíthatjuk, hogy tanulóink kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az
elért eredményük alapján.
Hiszem, hogy velem együtt
mindenki szívből gratulál Viki,
Vendi, Olivér és Ádám kimagasló versenyeredményéhez.
Csendesné Ferenci Gyöngyi
felkészítő tanár

Tisztelt Szülők!
Hagyományként éltetni kívánjuk továbbra is a leendő első osztályosoknak tervezett „Nyitott Kapu” játékos iskolaelőkészítő foglalkozásainkat.
A rendezvények időpontjai:
2015. 12. 01. kedd
2016. 02. 09. kedd
2016. 03. 22. kedd
Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt és gyermekét.
Iskolavezetőség

A Szigetbecsei Tóparti Óvoda nevében még egyszer szeretném
megköszönni a szülőknek és a szigetbecsei lakosoknak, hogy a
PET palackok gyűjtésével hozzájárulnak intézményünk anyagi
lehetőségeinek bővítéséhez. 2015 márciusától mostanáig 55.000
Ft gyűlt össze, amit terveink szerint a 2016. március 11-i
szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékmúzeumba történő kirándulás busz- és belépőköltségeire fordítunk.
Mészárosné Zele Krisztina
intézményvezető

2015. november-december

15

Amennyiben a felsorolt kifejezéseket helyes sorrendbe
írod a táblázatba, akkor a kijelölt oszlopban egy értelmes
szót kapsz.

Bebbo szeretett volna az összes színnel megismerkedni. Anyukája segített neki,
vett a születésnapjára egy színesceruza készletet. Nem is akármilyet! A dobozból
ceruzamanók ugráltak elő, valamennyi bemutatkozott Bebbonak. Te ismered őket?
Minden manó meg akarta ajándékozni Bebbot, ezért színeztek neki valamit. Bebbo
megpróbálta kitalálni melyik rajzot ki készítette neki. Te is tudod?

cukrászda
csintalan
csinibaba
csicsereg
ceremónia

Mesés rejtvény:
A bekarikázott betűkből egy új szót kapsz!
1 2 3 4 5 6 7
1. Gonosz szereplő, aki megátkoz másokat.
2. Ezen a tengeren túl játszódik sok mese.
3. Pálcájával mágikus dolgokat csinál.
4. A ………………… szemű juhász.
5. Igazságos királyunk.
6. Tüzet hány, hét feje is lehet.
7. Az …………. hegyen túl, sok mese kezdete.
8. Jóságos szereplő, segít a főhősnek.
9. Az ország uralkodója.
10. Ebben utaznak a gazdagok.
11. A mesék fizetőeszköze.
12. Ravasz erdei állat.
13. Hatalmas termetű mesehős.
14. Ennyi kívánsága lehet a szereplőknek.
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2015. november-december

A Lohr Kapelle
sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját
a 2015. december
20-án vasárnap
16 órakor tartandó
KARÁCSONYI
KONCERTJÉRE.
Helyszín:
Művelődési Ház,
Szigetbecse.

A Szigetbecsei Általános
Iskolában
2015. december 17-én
17 órai kezdettel

KARÁCSONYI ÜNNEPÉLYT

A belépés díjtalan!

2015. augusztus 30-án
született
Horgosi Nikolett és
Mészáros György gyermeke
AJSA
2015. szeptember 9-én
született
Viski Mária és
Brezina Gábor gyermeke
DÓRA
2015. szeptember 17-én
született
Holndonner Mária és Fekete
Zoltán László gyermeke
CSABA
2015. szeptember 25-én
született
Karsai Ágnes gyermeke
HUNOR

tartunk, amelyre minden
érdeklődőt
szeretettel várunk.

2015. október 5-én született
Szűcs Alexandra és László
Barnabás gyermeke
BOTOND BARNABÁS
2015. november 13-án
született
Lukács Margit és Bóna Sándor
gyermeke
ENIKŐ

Kovács Ferenc Ignác
elhunyt 2015. 10. 16-án
élt 60 évet
Feigl János
elhunyt 2015. 10. 03-án
élt 73 évet
Feigl Béla Orbán
elhunyt 2015. november 28-án
élt 64 évet

Híreinkről, programokról többet és részletesebben a www.szigetbecse.hu weboldalon olvashat
LAPZÁRTA 2016-ban: január 25., március 25., május 25., július 25., szeptember 25., november 25.
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