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Raffay Béla igazgató így búcsúztatta a diákokat: 

„Idén pontosan 40 éve annak, hogy nyol-
cadikos diákként ott álltam a ballagási
ünnepségen. Sok mindenre emlékszem, de
arra, hogy milyen bátorítást mondtak a bal-
lagáson, arra egyáltalán nem emlékszem.
Azóta eltelt negyven év, és az elmúlt évek
tapasztalataiból okulva, elmondok most nek-
tek néhány olyan bátorítást, amit bizony
akkortájt nekem, nekünk is jó lett volna hal-
lani:

1. Álmodjatok! Higgyetek az álmotok-
ban, és bízzatok magatokban!

Én hiszek benne, hogy képesek vagytok
valóra váltani az álmaitokat. Aki
ennek az ellenkezőjét mondja nektek,
azt kerüljétek el.  Ahol mást monda-
nak, ahol bántanak, játszanak vele-
tek, nem vesznek emberszámba, nem
kezelnek partnerként, oda ne menje-
tek! Fejvesztve meneküljetek minden
olyan helyről, ahol a lelketeket gúzs-
ba kötik, megnyomorítják, meg akar-
ják ölni!

2. Ne féljetek a kudarcoktól!
Szívesen mondanám nektek azt,

hogy most utoljára kell feszengve
állnotok, ez az utolsó nehéz helyzet

volt, nem lesz több megpróbáltatás. Ilyent
nem mondhatok, mert nem ámíthatlak.
Hiszen lesznek még izzasztó helyzetek, lesz
még gyakran „forró a talaj” a lábatok alatt,
és lesznek az életben megpróbáltatások.
Ezektől ti ne féljetek. Nem egy leányálom
kibírni a nehéz helyzeteket, nem könnyű
lenyelni a békát, ha valami nem sikerül, de a
kudarcokból is sok mindent megtanulhattok.
J. K. Rowlingtól, a Harry Potter köreitekben
is jól ismert sorozat népszerű írónőjétől idé-
zek egy vallomást: „A kudarc megtanított
arra, hogy a lényegtelen dolgokat kirekesz-
szem és összes erőmet arra az egy célra
összpontosítottam, ami számított.”

3. Tartsatok ki az álmaitok mellett!
Ha valahol az úton elakadtok, merjetek

segítséget kérni! Merjetek kérni a szüleitek-
től, merjetek megkeresni bárkit, akiről úgy
gondoljátok, hogy egy lépéssel, egy tanács-
csal, egy jó szóval, egy öleléssel közelebb
visz álmaitokhoz! 

Öröm van ma bennetek, mert a mai balla-
gás után, mindjárt itt a vakáció is.
Ugyanakkor a félelem is ott motoszkál a lel-
kekben, mert jól tudjátok; nehéz lesz a hol-
nap. Búcsúztok ma tőlünk, attól a fészektől,
ahonnan 8 éve váltatok – pici kis nebulóból
majdnem felnőtté. Amennyiben álmaitok

szerint éltek, örömet leltek az életben,
és ha az örömöt megélitek, akkor
bizony mások életébe is be tudjátok
azt csempészni.

Ballagásotok alkalmával a gondvi-
selő áldását kérem életetekre és mun-
kátokra. Szeretetével kísérje lépteitek
és segítsen, hogy álmaitok útján
haladva örömet leljetek az életben és
másokéba is azt vigyetek.”

Raffay Béla 
igazgató



Szigetbecse Községért Közalapítvány
június 30-án tartotta meg a 2016. évi fotó-
pályázat kiállításának megnyitóját. A kiál-
lításon Schmidt Mihályné kuratóriumi tag
köszöntötte a megjelent pályázókat,
érdeklődőket.

Sokakban talán felvetődik a kérdés,
miért fontos a világhírű művész nevével
kapcsolatba hozni egy kis lelkes magyar-
országi falut, Szigetbecsét. Kertész – saját
bevallása szerint – mindent, ami művésze-
tét, látásmódját, személyiségét megala-
pozta, meghatározta, amiből majd 8 évti-
zed alkotásai táplálkoztak, azt itt, Szi -
getbecsén, a becsei tájban szerezte 6 éves
korától. Ez a falunak nem kis dicsőség,
ugyanakkor jókora feladat, kötelezettség,
felelősség is. Mi szigetbecseiek tovább
ápoljuk e szép hagyományt, s biztatjuk a
fiatalokat, felnőtteket egyaránt a fotózás-
ra. Mert mi is a fotózás? Ezt Veress Ferenc
művészettörténész így fejezte ki. 

„Vannak jelenségek a természet millió
és millió tüneményei közt, melyek alig
hogy megvillannak előttünk, már is eltűn-
nek a nélkül, hogy ezekről biztos fogalmat
szerezhettünk volna. A fényképész azon-
ban ott áll apparátusával a jelenség és a
tünemény előtt, egy kis kézmozdulat és
már meglopta a természet titkát.”

Ez évi fotópályázatunkat és kiállításun-
kat immár nyolcadik alkalommal szervez-
tük meg. Mostani pályázati témának a
„Csepel szigeti életképeket” adtuk, mely-
re felnőtt és ifjúsági kategóriában is lehe-
tett nevezni.

Közalapítványunk szándéka a témavá-
lasztással az volt, hogy a Csepel-szigeten
élő embereket és környezetüket, jellegze-
tes természeti tájait, népművészetét, ha -
gyományokat, szokásokat fotókkal mutas-
sa be és örökítse meg az utókor számára
is. Ezen kívül próbáljuk átérezni, értékelni
André Kertész művészetét, látásmódját,
hiszen fotóművészetének alapjai – saját
bevallása szerint – a községünkben töltött
évei alatt fejlődött ki, itt rögződött tudatá-
ban a fotózás szépsége, gyönyörűsége. 

A pályázaton bárki részt vehetett.
Kiírásunkra 94 fotó érkezett be. El -
mondhatjuk, hogy a beadott munkák sok-
rétűek, valósághűek, a falaink közé vará-
zsolják a mi kis szigetünk életképeit.
Kedvenc téma most is a naplemente, alko-
nyat, a folyónk csodálatos látványa, az
évszakok váltakozása. De láthatunk élet-
képet a tanyavilágról, a kedves kis állatok-
ról, vadvirágokról, bogarakról. Ugyan -

akkor a városi életmód, gyári épületek,
tornyok és utcaképek is megjelennek a
fotókon. 

Sajnálattal láttuk, hogy a fiatalok közül
most csak kevesen adtak be képeket.
Fotóik még nem kiforrottak, de rajtuk már
jól látszik a természet szépségének felfe-
dezése, az állatok szeretete. Felnőtt kate-
góriában vannak visszatérő fotósaink,
akik évről évre hűségesen pályáznak.
Munkáikat nézegetve azt látjuk, hogy
egyre inkább kirajzolódik egyéni stílusuk,
vizuális érzékiségük, fotóik kifejezőek,
komoly mondanivalót tükröznek. Nagyon

köszönjük, hogy ilyen értékes művészeti
alkotásokkal gazdagították községünket. 

A beérkezett fotókból a legjobban sike-
rülteket díjaztuk, szponzoraink is komoly
díjakat ajánlottak fel. Zsűritagok voltak:
Horák György középiskolai igazgató
helyettes, az André Kertész Alapítvány
tagja, a zsűri elnöke, Engyel Gábor foto-
gráfus, a Skarica Máté Városi könyvtár
munkatársa, Fodor Piroska képzőművész,
a Keve Galéria művészeti vezetője, Gellai
Zsanett pedagógus, Közalapítványunk
Kuratóriumának tagja. 

A fotópályázatot és kiállítást anyagilag
támogatta: Szigetbecse Községért Köz -
alapítvány, Szigetbecse Község Önkor-
mányzata, Györke Péter vállalkozó Szi-
getbecse, Savoyai Kastélyszálló – Reich
Márton Ráckeve, Szaktudás Kft. Ráckeve,
Brezina Ferenc Becsei Vendéglő, Aqua -
land Termál strand és gyógyfürdő Rác -
keve – Karcagi Sándor.

Schmidt Mihályné a Kuratórium nevé-
ben megköszönte a kiállítás szervezésé-
ben aktívan tevékenykedők munkáját.

A megnyitón megjelentek meghallgat-
hatták Fövényi Sándor szigetbecsei költő-
nek – a szülőföld szeretetéről szóló –
„Hazám” c. versét saját előadásban.

Nagy sikert aratott Györke Péternek a
„Légi fotók Szigetbecséről” című kiállítá-
sa.  A kiállítás a Művelődési házban
tekinthető meg nyitvatartási időben.
Egyéb esetben a látogatás időpontját előre
egyeztetni kell a Közös Önkormányzati
Hivatallal (telefon: 24-513-510). 

Lumei Joli
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Lerner Ibolya, vagy ahogyan mindenki
ismeri: Évike, Éva néni ebben az évben
ünnepli tanítói diplomája átvételének 50
éves jubileumát. Ebből az alkalomból az
ELTE Tanító- és Óvóképző Karának rekto-
ra az 50 éve szerzett oklevele alapján és
közmegbecsülésre méltóan teljesített hiva-

tása elismeréséül Arany Díszoklevelet
adományozott számára. Lerner Ibolya
1963-ban érettségizett Ráckevén az Ady
Endre Gimnáziumban. 1966-ban diplomát
szerzett a Budai Tanítóképző Főiskolán.
Ebben az évben került a Szigetbecsei Álta-
lános Iskolába, ahol 3 évig rajzot és éneket
tanított a felső tagozatosoknak. Közben
karénekvezetői, csapatvezetői és osztályfő-
nöki feladatokat látott el.

1984-től nagy szeretettel tanította az 1. és
2. osztályosokat. Tanítványai körében is -
meretlen volt a szorongás, a félelem, igazi
,,tyúkanyóként” terelgette kiscsibéit, az
iskola legkisebb nebulóit. 

Rendszeresen készítette fel tanítványait
tanulmányi versenyekre. Sokat vitte tábo-
rozni, kirándulni őket. Szigetbecsén társa-
dalmi feladatokat látott el, a szülőkkel is
kiváló kapcsolatokat ápolt.

1984-től négy évig – mint közalkalma-
zott – művelődéspolitikai munkatársként
segítette a térségi iskolák, óvodák, művelő-
dési házak munkáját.

Rövid kereskedelmi és vendéglátóipari
kitérő után 1992-ben került vissza a gyöke-
rekhez, a Szigetbecsei Általános Iskolába.
3. és 4. osztályosokat tanított nagy szeretet-
tel, szakértelemmel. 2000-ben nyugdíjba
vonult, de még nem hagyta el az iskolát,
2007-ig állományban maradt napközis
tanítóként.

Aranydiplomája átvétele alkalmából
szív ből gratulálok. Szülők, gyermekek és
pedagógus kollégák nevében kívánok neki
jó egészséget, családja körében töltött
számtalan boldog pillanatot, további tartal-
mas nyugdíjas éveket.

Kölesdiné Gulyás Ágnes
igazgató
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Június 16-tól egy hétig az Alko tó-
művészek és Művészetbarátok
Rácke-vei Egyesületének kiállítását
csodálhatta meg a lakosság
Szigetbecsén a Művelődési házban. 

A kiállítást Lerner Mária, a
Sziget-becse Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke nyitotta meg.
A megnyitón felléptek a Ráckevei
Ránki György Alapfokú Művészeti
Iskola Néptánc csoportjának tagjai,
Gál Tibor – a Fölszállott a páva leg-
szebb férfi hangja, valamint
Deminger Dia énekét és Sze redi
Tamás szavalatát hallhattuk.
Kiállítás különlegessége volt Kun
Pál „A vándorkerék útra kél” című műve,

mely a romák mondavilágát mutatja be. A
vándorkeréken lévő festményen kívül a
következő alkotók munkáit nézhettük meg:
Ács Imréné – csipkekészítő, Beretvás
Csanád – szobrász, a legjobb példa
Darabont Mária – természetfotós, Dévényi
János Géza – festő, Fábián Péter – üvegmű-
ves, Kakuk Pál – fafaragó, Kun Pál – festő,
Mayer Ferenc – festő, Mertl Attila - festő,
Nemes Ferenc – fafa-
ragó, Sándor Má ria –
festő, Sánta István
János – festő, grafi-
kus, Sneffné Ba-lázs
Katalin – tűzzomán-
cos, Szi monidesz
Kovács Hajnalka –
festő, illusztrátor, Tóth-
né Németh Gabriella
– festő, grafikus. 

Az Alkotóművé -
sze k és Művészetba -
rátok Ráckevei Egye -
sülete 2005-ben ala-
kult 16 alkotó alapító

taggal. Céljuk, hogy olyan szakmai és bará-
ti közösséget hozzanak létre, mely változa-
tos művészeti programok és folyamatos
tapasztalatcsere mellett közös kiállítás láto-
gatásokat, összejöveteleket is tudjon szer-
vezni. Ráckeve és a környékbeli települések
legtehetségesebb alkotóit gyűjtötte egybe.
Festő, grafikus, fafaragó, keramikus, tűzzo-
máncos, fotós, csipkekészítő vesz részt az
egyesület munkájában. Változatos művé-
szeti ágak. „Civil” életükben is különböző
területeken tevékenykednek. Például önálló
képzőművész, tanár, táncművész és nyugdí-
jas egyaránt tagjai az egyesületnek. Egy
közös bennük: a művészet, az alkotás lelkes
szeretete, tehetségük teljes kihasználásának
igénye, és a lendület, a közös akarat, ahogy
ezt véghezviszik. Ez lerombol mindenféle
„szakági”, foglalkozási, és generációs falat.

Továbbra is várják a céljaikkal egyetértő
alkotók és művészetbarátok csatlakozását.
Rend szeresen részt vesznek Rácke ve és
környékbeli települések kulturális életében,
kiállítások, művészeti foglalkozások, ren-
dezvények formájában.

Mertl Attila, az Egye sület vezetője
Egyesületének bemutatása során
elmondta, hogy 10-20 évvel ezelőtt
kezdtek gombamód alakulni a kü -
lönböző civil szervezetek, melyek
olyan feladatokat láttak és látnak el,
melyet az állam sem anyagilag, sem
logisztikailag nem tud vállalni. Ezek
a szervezetek közelről látják a helyi
problémákat, megoldásokat keres-
nek és találnak, közcélú munkát
végeznek. De vajon mi hasznát lát-
hatja a társadalom egy művészettel
foglalkozó civil szervezetnek? Van-e
egyáltalán szükség ilyenekre? A
válasz igen, hiszen célja, feladata

van a művészetnek is. Az igényes kikapcso-
lódás, szellemi feltöltődés épp úgy szolgál-
ja a lelkünk egészségét, mint például a spor-
tolási tevékenység. Ennek pedig leg alkal-

masabb felülete a művészet. Minden ember
rendelkezik valamilyen te hetséggel. A kép-
zőművész tehetsége abban rejlik, hogy az
általa létrehozott alkotás látványával tudja
gondolatait, véleményét, érzéseit tükrözni.
Az Egyesületük tagjai nem egy lexikonban,
albumban szereplő klasszikus művészek,
hanem hétköznapi emberek, akik munka
után, szabadidejük nagy részét a művészet-
nek szentelik. A kiállított műveik is igazol-
ják hatalmas tehetségüket, nemes, ember-
hez méltó céljaikat, a szépség és a humá-
num megmutatását.

Mi szigetbecsei lakosok gratulálni és
megköszönni tudjuk munkájukat. Bízunk
benne, hogy alkotó tevékenységüket tovább
folytatják. Újabb és újabb műveik bemuta-
tásával szellemi, művészi és lelki felfrissü-
lésünket fogják erősíteni. 

Lumei Joli



Bárány László 1947.
május 1-én született Mecseknádas don. Hét -
éves korában került családjával Rác kevére,
majd ötödik osztályos korától Szigetbecsén
éltek. A gimnáziumi tanulmányait Ráckevén
végezte el. Megházasodott, két fiúgyermeke
született. Főállásban az ÁFÉSZ titkárságve-
zetője lett. Tizennyolc éves volt, amikor főál-
lása mellett elvállalta a Szigetbecsei Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár tisztelet-
díjas igazgatói és könyvtárosi feladatait. 30
évig végezte ezen megbízatását, 30 csodálatos
kulturális, közösségi életet köszönhet neki
Szigetbecse és környéke lakossága. „Akkor
még volt kulturális élet Szigetbecsén”, ezt a
mondatot hallhattam már sokszor az itt élő
emberektől, s ezt hallhattam most is feleségé-
től, Beától és Takács József Szigetbecse akko-
ri elöljárójától. 

– „Abban az idő-
ben a községi könyv-
tár is a kul túrházban
volt. La ci nagyon jó
szervező volt, na -
gyon jó kapcsolato-
kat épített ki. A
könyvtárnak több
mint 3000 kötete

volt, s minden év ben több százzal gyarapodott
az állomány. Oda jártak esténként az emberek
könyvet kölcsönözni, olvasni. A könyvtár üze-
meltetésében sokat segítettem férjemnek.
Évente 25-30 ismeretterjesztő rendezvényünk
volt, több alkalommal szerveztünk színházi
előadást amatőr és hivatásos színészekkel,
több gyermekműsort és több reggelig tartó
bált rendeztünk. Diszkó minden
második héten volt. Mindent megtet-
tünk azért, hogy felmérjük, és a
lakosság igénye szerint tartsunk ren-
dezvényeket. A meghívók mellé már
borítékoltuk a jegyeket is. Mindig
mindenki kifizette, s teltház volt az
előadásokon. Laci biztosította a
hangtechnikát is, az Ő vezetésével
zajlottak le a rendezvények, megbe-
szélések. A rendszeres programok
mellett működött képzőművészeti
szakkör, szabás-varrás tanfolyam,
nyugdíjasklub és a KISZ-es fiatalok-

nak községi ifjúsági klub. Nagyon sok kirán-
dulást is szervezett. A környékbeli asszonyo-
kat rendszeresen vitte kiskunmajsai és a har-
kányi gyógyfürdőbe. Kulturált szórakozáshoz
teremtett lehetőséget a művelődési ház büféje
is. A ’70-es évek magyar zenei világának leg
java lépett itt fel községünkben, pl.: Omega
együttes, Szécsi Pál, Zárai-Vámos házaspár,
Máté Péter, Korda György, Zalatnai Sarolta,
Hofi Géza, Kovács Kati, Ihász Gábor és még
sorolhatnám. Ennek a szép életnek akkor lett
vége, amikor a könyvtárat átvitték a község
általános iskolájába. Akkortól kezdve nem
volt szükség a művelődési ház igazgatójára és
könyvtárosára. Laci élete ekkortól kezdett
megváltozni, más irányba fordult, ami az
egészségének a megromlásához vezetett. Nem
becsülték meg azt a munkáját, amit tett a köz-
ségért. Megfeledkeztek róla.” – nyilatkozta
Bárány Lászlóné, Bea.

– „Óriási érdeme van Lacinak André
Kertész 90. születésnapjára szervezett sziget-
becsei látogatásának, valamint a fotóművész
1984-es szigetbecsei fotókiállításának a meg-
szervezésében is. A Bárány házaspár a község
elöljáróságának és Ráckeve Nagy községi
Tanács vezetőségének a segítségére volt, és
sokat tett azért, hogy megépüljön a Kertész
emlékház. Elmondhatom, minden rendezvény-
nél látszott Laci jó szervezőkészsége, lelkiis-
meretes, nagy teherbírású munkája, közösség
iránti szeretete. Az igények növekedésével
szükség volt az 1961-ben megépült kultúrház
épületének felújítására. Nem volt az intéz-
ménynek vizesblokkja, s ennek kialakítására
adott az ÁFÉSZ 65 ezer Ft-ot. Óriási segítség

volt ez, de szükség volt a falu összefogására
is. A helybeli kisiparosok és a fiatalok segítsé-
gével festettük ki a színháztermet, újítottuk fel
a többi termet is. Alig van olyan család a köz-
ségben, aki ne dolgozott volna az épületen. E
felújítás szervezésében is óriási érdeme van
Lacinak.”– nyilatkozta Takács József.

Mi Becseiek szívesen gondolunk vissza
ezekre a kulturális élettel telített szép és jó
közösségi évekre. Szigetbecsének most
nagyon szépen felújított művelődési háza van.
Színházterme, klubhelyisége igényes előadá-
soknak, klubéletnek is otthon tud adni. Mégis
kevés az igénybevétel, a rendezvény. Úgy gon-
dolom, ennek egyik oka az állam anyagi
támogatásának hiánya országos és vidéki
viszonylatban is, valamint a még sokszor
tapasztalható közömbösség, a „kevés szabad-

idő”. Másik oka lehet az olyan szerve-
ző hiánya, mint Bárány László volt,
aki szívvel-lélekkel dolgozott, élete
volt a művelődésszervezés, élete volt
az emberszeretet. Már öt éve nincs
köztünk, 2011. augusztus 30-án ha -
gyott itt bennünket.

Kedves Becseiek! Hajtsunk fejet
Bárány László emléke előtt. Emlé-
kezzünk meg róla halálának évfor-
dulóján, s a sírjára helyezett szál
virággal fejezzük ki megbecsülé-
sünket, tiszteletünket!

Lumei Joli
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„Tudjuk megbecsülni, s ha kell dicsérni mások kiválóságát.”
(Tatiosz)

A Szigetbecsei falunapok egyikén találkoztam vele utoljára, amikor is vidáman, mosolygós tekintettel végig-
ment az ételektől illatozó bográcsozók során, s barátságosan odaszólt, „még pirítsam kicsit azt a hagymát,
mert úgy lesz jó szaftos”. Arcáról sugárzott az öröm, a boldogság, hogy együtt láthatja a falu lakosságát,
hogy együtt lehetünk a szórakozásban, a kikapcsolódásban is. 

André Kertésszel



Szigetbecse Község Önkormányzata
meghirdette a Szigetbecsei Tóparti
Óvoda intézményvezetői állását. A
pályázatot Schneckné Bukovszky Judit
nyerte el. Judit férjes, Szigetújfaluban
lakik, két felnőtt gyermeke van.
Szakvizsgázott pedagógus, óvodape-
dagógiai és közoktatási vezetői diplo-
mával rendelkezik. Óvodapedagógusi
munkáját 1989 óta végzi folyamato-
san, ebből 8 év óvodavezetői és 3 év
megbízott intézményvezetői gyakorla-
tot tudhat magáénak. 

Szakmai, pedagógiai hitvallása:
„Óvónői gyakorlatom több mint 27
éve alatt legfontosabb alapelvem a
gyermeki személyiség maximális tisz-
telete. Őszintén hiszek a gyermeki lét
sérthetetlen, ártatlanul tiszta mivoltá-
ban. Hirdetem a családi nevelés pótol-
hatatlan funkcióját. Pedagógiai mód-
szereim, nevelési irányvonalam min-
dig a gyermekek teljes körű személyi-
ségfejlődésére irányult. Figyelembe
véve az egyéni szükségleteket, a szük-
ségletekre épülő tanulás lehetőségeit,
hatékonyságát. Munkám során soha-
sem próbálom megváltoztatni a gyer-
meket. Rossz gyermek nem létezik,
csak helytelenül alkalmazott pedagógi-
ai módszer. 

Pedagógiai munkám során a követ-
kező elvek vezéreltek: 

– a nevelés elsődlegességének hang-
súlyozása, továbbá, hogy a nevelés
mindig a jövő előkészítője,

– a gyermek műveltségtartalmának
kiszélesítése,

– a komplexitás érvényesítése,
– a differenciált képességfejlesztés,

egyéni bánásmód,
– a személyiségorientált pedagógia,
– „a fejlődés mindig változás, de a

változás nem mindig fejlődés”.
A pedagóguspályához való hűsége-

met nem csak a gyermekekkel való
közvetlen találkozás, a szülőkkel való
kapcsolattartás és az egyéni segítség-
adás, a nevelés és fejlesztés sokszínű-
sége, hanem az egész embert, folyama-
tos innovációt kívánó munka is meg-
határozza. Az óvodában folyó nevelő-
munka kapcsán fontosnak tartom a
gyermekek mindenekfelett álló érde-
kének biztosítását, a gyermek egyéni
megismerése utáni személyre szabott,
differenciált személyiségfejlesztést, a
családok segítését a céltudatosabb
együttnevelés érdekében. Az elmúlt
évek tapasztalatai is azt mutatják, hogy
a környezeti változások, igények
figyelembevételével kell együtt gon-
dolkodva nevelnünk.

Munkám során mindvégig igyekez-
tem lépést tartani a változásokkal, ele-
get tenni a szakmai kihívásoknak. Az
óvoda és az óvodai személyzet szemé-
lyes meglátogatása után bátran állítha-
tom, hogy részemről a szimpátia kiala-
kult, szívesen tevékenykedek az itt
dolgozó pedagógusokkal, pedagógiai
munkát segítő dajkákkal és a pedagó-
giai asszisztenssel egyaránt.

Az óvodai kollektívában bízva, lá -

tom a közösséget, akik számára az igé-
nyes pedagógiai munka természetes, a
megújulás fontos, szakmai koncepció-
jának pedig garancia arra, hogy ki-
emelkedő szerepet vállaljanak az óvo-
dai nevelésben. Vezetői elképzelésem
szerint aktív kapcsolatrendszer kiépíté-
sére és megtartására törekszem egy-
részt az óvoda fenntartójával, a közvet-
len partnerekkel, illetve az intézmény
harmonikus működéséhez feltétlenül
szükséges lokális környezettel. Mun-
katársaimmal a szakmai igényességre
építő, közös gondolkodáson alapuló
konstruktív kooperációt igyekszem
megvalósítani.

A gyorsan változó világunk igényei-
re reflektálva, de belső autonómiánkat
megőrizve szeretném a meg lévő tulaj-
donságaimmal és képességeimmel az
óvoda működését továbbra is a megfe-
lelő szakmai szinten tartva hosszútá-
von biztosítani. Ennek érdekében
állást foglalok az innováció szükséges-
sége mellett, figyelembe veszem az
intézményi folyamatokban a változá-
sok szervezeti és mentális vonatkozá-
sait. Az óvodahasználók bevonásával
szervezett programok (szabadidős te-
vékenységek), a hasznos időtöltés mel-
lett az óvoda lokális beágyazottságán
túl az óvodás gyermekek, családjaik és
az óvodapedagógusok kapcsolatépíté-
sét is szolgálják.”

Juditnak sok sikert kívánunk munká-
jához! Bízunk benne, hogy e szép
szakmai tervei, elképzelései valóra
válnak, és óvodás gyermekeink megfe-
lelő pedagógiai nevelése az intézmé-
nyünkben továbbra is biztosítva lesz!

Lumei Joli

6 2016. július-augusztus

„… tudod-e, hogy a kezdet a legfontosabb, általában is, 
de különösen a fiatal és zsenge lényeknél? 
Hiszen a leginkább ilyenkor lehet őket formálni, 
s ilyenkor vésődik beléjük az a forma, 
amelyet bennük kialakítani tudunk.” (Platón) 
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Képviselő-testület a Szigetbecse Község
Önkormányzat és Intézményei 2016. évi
költségvetésének előirányzatát 318.609
eFt-ra módosította. Az előirányzat módo-
sításra az időközben megigényelt és meg-
kapott központosított állami támogatások,
valamint a testület által elfogadott önkor-
mányzati felújítási, fejlesztési munkák
költségeinek biztosítása miatt került sor.

***

A Szigetbecsei Tóparti Óvoda Intéz -
ményvezetői állásra két pályázat érkezett
be. Képviselő-testület döntése értelmében
az intézményvezetői megbízást Schneckné
Bukovszky Judit, szigetújfalui lakos kapta
meg. Munkakörét 2016. augusztus 15-től
látja el. 

***

Szigetbecsén jelenleg az óvodás és az ál -
talános iskolás gyermekek étkeztetését
2013. július 22. napján kelt, 2016. augusz-
tus 26-ig tartó, határozott időre szóló vál-
lalkozói szerződés alapján látja el az
önkormányzat. Tekintettel a határozott
időre szóló szerződés lejártáról, ismét

szükséges a meghívásos pályázatot kiírni a
közétkeztetés biztosítására. Szigetbecse
Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
te Szigetbecse területén az óvodai, általá-
nos iskolai gyermekek étkeztetésére – a
2016/1777-es tanévtől kezdődően 1+1 év -re 
pályázatot ír ki. A pályázat benyújtására
felkéri a következő szervezeteket:
BREZIFERI Kft., Ráckeve Városi Intéz -
ményi Gazdasági Iroda Kiskunlacháza
Nagyközségi Önkormányzat Központi
Konyha

***

A Ráckeve Központi Orvosi Ügyelet
beszámolt a 2015. évben végzett tevékeny-
ségéről. Az ügyelethez tartozó települé-
sekről (Ráckeve, Makád, Lórév, Sziget -
becse, Dömsöd) előző évben 7083 beteg-
forgalmat bonyolítottak le.

A betegforgalom 96%-át tartották indo-
kolatlan igénybevételnek. A betegforga-
lom 68%-a ambuláns eset, 9% kórházba
utalást igényelt, 23%-a pedig lakásra hívás
volt. Az öt település közül Ráckeve lakosai
keresték fel az ügyeletet a legtöbb esetben.
Az ügyelet személyzetének szakmai hátte-
rét kimagaslónak tartják. Gondot jelent,

hogy a körzetben praktizáló háziorvosok
nagy része nem vesz részt az ügyeletben,
így gyakran kénytelenek távolról orvost
delegálni. Az ügyelet gyógyszerellátása
magas szintű és folyamatos. Összességé-
ben az orvosi ügyelet működését szakmai
szempontból jónak ítélik meg. 

***

Képviselő-testület megbízta a
BITUNOVA Kft.-t a Szigetbecse Balassi
tér mechanikailag stabilizált útalapjának
kettőrétegű bitumenemulziós felületi
bevonattal történő lezárására (út karbantar-
tására). A költségeket az útkarbantartásra
kapott állami támogatásból fedezik.

***

Képviselő-testület egyebekben döntött
még a szolgáltató ház kozmetikai részlegé-
nek egyszeri tisztasági meszeléséről, a
Sakk Szakosztály anyagi támogatásáról.
Megvizsgálják helyszínen az urnafal léte-
sítésének lehetőségét, a Balassi téri szolgá-
lati lakás felújításának szükségességét.

***

Takács András polgármester tájékozta-
tást adott a kültéri felnőtt sporteszközökre
történő pályázati lehetőségről, a közösségi
stég építésének helyzetéről. Elfogadták a
Közalapítvány felajánlását az Életfa előtti
útszakasz burkolására, díszkút és zászló-
tartó létesítésére.

2016. június 28. 

• Útépítés az üdülősoron

2016. július 12.

• 2016. évi költségvetés módosítása

• Óvoda Intézményvezető kinevezése

•Útkarbantartások a községben

Szigetbecse Község Önkormányzat
Képviselő-testülete döntött a Királyréti
Dunasoron, a rév lejárótól a közigazgatási
határig az út anyagpótlásos gréderezési és
hengerlési munkák elvégzéséről, valamint
ezt követően kettőrétegű előszórásos bitu-
menemulziós itatási munkák elkészítésé-
ről. A munkák elvégzésére a BITUNOVA
Kft. bízta meg. Bekerülési költség bruttó
14.960.441 Ft. 
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Június 21-én, a tanévzáró megtartásá-
val fejeződött be a Szigetbecsei Általá-
nos Iskolában a 2015/2016-os tanév.

Raffay Béla igazgató tanévzáró beszédé-
ben ismertette a legfontosabb eseménye-
ket, fejleményeket, megköszönve az iskola
pedagógusainak és dolgozóinak a tanév-
ben tanúsított erőfeszítéseit.

Bővelkedett ez a tanév is újdonságok-
ban: Többször kellett módosítani a tan-
tárgyfelosztást, órarendet, a folyamatosan
adódó nehézségeket, csak többek erőfelet-
ti tehervállalásával sikerült elhárítani. 

Míg az előző két tanév bővelkedett
közös programokban, az idei inkább
kemény tanulást követelt. Tanfelügyelők,
szaktanácsadók és minősítést végző szak-
emberek voltak az itt folyó oktató-nevelő
munka, folyamatos kísérői, szemlélői,
tanulmányozói.  Mindenkinek meg kellett
értenie, és el kellett fogadnia, hogy az
iskolának az a feladata, hogy megfelelő
tudást adjon a diákoknak. A tanulás, a
tudás megszerzése komoly munka, sok-
szor gyötrődéssel, nehézségekkel és azok
leküzdésével járó folyamat, amihez
nagyon sok kitartásra, akaraterőre van
szükség ahhoz, hogy eredményes legyen.
A munka minőségének egyik alapfeltétele
a fegyelmezett munkavégzés. Ebben az
idén nagy volt az előrelépés. Ez az ered-
ményeken meg is látszik. 

Igazgató úr a következő szavakkal fejez-
te be a 2015/2016-os tanévet: „Sokszor
mondtam erről, hogy igazán az jelent örö-
met, amit mi magunk végzünk el. Kívánom,
hogy tartalmasan, vidám hangulatban tel-
jék a nyári szünet, vigyázzatok magatokra,
egymásra, hogy szeptemberben mindany-

nyian együtt köszönthessük az új tanévet.”

Ezt követően került sor a diákok jutal-
mazására, kitüntetések, könyvjutalmak
átadására. Ismertették a tanulmányi verse-
nyeken kimagasló eredményeket, helyezé-
seket elért tanulók neveit. 

A 2015/16-os tanévben kitűnő tanul-
mányi eredményt ért el: 

2. osztály: 
Ács Vanda, Balogh Botond, Molnár
Danica, Őrsi Kende 

3. osztály: 
Bak Botond, Benda Roland, Mészáros
Netti, Szabó János László, Szöllősi
Bíbor

4. osztály: 
Ács Bence, Farkas Beatrix, Baranyák
Tekla

5. osztály: 
Schwarczenberger Dorka, Michélisz
Anna

6. osztály: 
Benda Viktória, Baranyák Vendel,
Majoros Ádám, Szöllősi Hajnal

7. osztály: 
Telek Johanna Csilla

Az év folyamán, tanulmányi versenye-
ken vettek részt, és ott eredményesen
szerepeltek:

Pangea matematika megyei versenyen 6.
helyezést ért el: Gosztonyi Olivér, 9.
helyezést ért el: Ács Bence.

Pangea matematika országos versenyen
45. helyezést ért el: Gosztonyi Olivér, 82.
helyezést ért el: Ács Bence.

Felkészítő tanáraik: Csoba Attiláné és
Csendesné Ferenci Gyöngyi voltak.

Ady–Matek Járási Matematika Verse -
nyen 1. helyezést ért el: Gosztonyi Olivér
és Majoros Ádám, 3. helyezést ért el:
Baranyák Vendel. Felkészítő tanáruk:
Csendesné Ferenci Gyöngyi volt.

Bolyai matematika verseny megyei for-
dulón 4. helyezést értek el: Baranyák
Vendel, Benda Viktória, Gosztonyi Olivér
és Majoros Ádám. Felkészítő tanáruk:
Csendesné Ferenci Gyöngyi volt.

Alapműveleti matematika versenyen 6.
helyezést ért el: Majoros Ádám. Felkészítő
tanára: Csendesné Ferenci Gyöngyi volt.

Zrínyi Ilona matematikaverseny
megyei/körzeti fordulója legeredménye-
sebb versenyzője díjat Baranyák Vendel és
felkészítő tanára Csendesné Ferenci
Gyöngyi nyerte el.

„Körzetünk legügyesebb csapata”–
komplex versenyen Schwarczenberger
Dorka, Michélisz Anna, Benda Viktória és
Baranyák Vendel 5. helyezést ért el.
Felkészítő tanáraik: Györkéné Varsányi
Andrea és Csendesné Ferenci Gyöngyi
voltak.

Szövegértés- szövegalkotás és matema-
tika a kompetencia tükrében körzeti verse-
nyen 1. helyezést értek el: Schwarczen -
berger Dorka, Baranyák Vendel, Gosz-
tonyi Olivér és Majoros Ádám. Felkészítő
tanáraik: Györkéné Varsányi Andrea és
Csendesné Ferenci Gyöngyi voltak.

Vers és prózamondó versenyen 2. helye-
zést ért el Baranyák Vendel. Felkészítő
tanára: Györkéné Varsányi Andrea volt.

Nyelv-Ász helyesírási versenyen 2.
helyezést Gosztonyi Olivér, 4. helyezést
Baranyák Vendel, 5. helyezést pedig
Farkas Beatrix ért el. Felkészítő tanáraik:
Györkéné Varsányi Andrea és Vég
Alexandra voltak.

A HEBE Kft. 2015/2016.-os tanévben
meghirdetett „Mi fán terem?” országos
nyelvtan csapatversenyen 4. helyezést
értek el: Benda Viktória, Szöllősi Hajnal,
Majoros Ádám, Baranyák Vendel. Fel -
készítő tanáruk: Vég Alexandra volt.

„Lesewurm” Országos Német Verse -
nyen 1. helyezést ért el: Majoros Ádám.
Felkészítő tanára: Jeschek Ibolya volt.

Országos Német Tanulmányi Versenyen
2. helyezést ért el: Majoros Ádám.
Felkészítő tanára: Jeschek Ibolya volt.

A sport területén is szép eredmények
születtek ebben a tanévben a röplabda és a
foci területén egyaránt. 

Röplabdásaink felkészítő tanára: Mé -
száros Edit volt. Focistáinkat Illés Lajos
készítette fel. 

Az évzáró ünnepség a 4. osztályos tanu-
lók előadásával fejeződött be.

Lumei Joli

8 2016. július-augusztus
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Majoros Ádám: hatodik osztályos tanuló, az 1. osztálytól
kezdve minden év végén kitűnő tanulmányi eredményt ért el.
A mostani tanévben 8 tantárgyi dicséretet, azaz kitűnő minősí-
tést kapott, amely bizonyítja sokoldalúságát. Magatartása,
valamint iskolai tevékenységeihez való hozzáállása alapján,
bármely korosztály tanulói elé példaképül állítható. Ő is szá-
mos versenyen képviselte iskolánkat, a legkiemelkedőbb ezek
között a matematika és a német nyelv területén elnyert megyei
és országos eredményei. Gyakorlatiasságával, talpraesettségé-
vel egész éven át segítette tanárai és osztálytársai munkáját.
Aktív tagja volt a Diákönkormányzatnak is. Ebben az évben
kiemelkedő eredményeket ért el: az Ady-matek járási verse-
nyen, a Bolyai matematikaversenyen, az Alapműveleti mate-
matikaversenyen. Német nyelvterületen a Lesewurm országos
versenyen és az Országos tanulmányi Versenyen is 1. helyezést
ért el.

Benda Viktória hatodik osztályos tanuló, az 1. osztálytól
kezdve minden év végén kitűnő tanulmányi eredményt ért el.
A mostani tanévben 7 tantárgyi dicséretet, azaz kitűnő minősí-
tést kapott, amely bizonyítja sokoldalúságát. Magatartása,
valamint iskolai tevékenységeihez való hozzáállása alapján,
bármely korosztály tanulói elé példaképül állítható. Ő is szá-
mos versenyen képviselte iskolánkat, ahol kimagasló eredmé-
nyeket ért el.  Gyakorlatiasságával, talpraesettségével segítette
tanárai és osztálytársai munkáját a mindennapokban.  Aktív

tagja volt a Diákönkormányzatnak, sokat tett az osztályáért és
az iskola közösségért. 

Baranyák Vendel hatodik osztályos tanuló, az 1. osztálytól
kezdve minden év végén kitűnő tanulmányi eredményt ért el.
A mostani tanévben 8 tantárgyi dicséretet, azaz kitűnő minősí-
tést kapott, amely bizonyítja sokoldalúságát. Magatartása,
valamint iskolai tevékenységeihez való hozzáállása alapján,
bármely korosztály tanulói elé példaképül állítható. Az idei
tanévben is kiemelkedő eredményeket ért el a tanulmányi ver-
senyeken: komplex tanulmányi versenyeken, matematikaver-
senyeken, a (nagy körzet) prózamondó versenyen 2. helyezést
ért el. A 6. osztály közösségének egyik vezető, irányító egyé-
nisége, aki mindig segítséget nyújt társainak. Szabadidejét
sportolással, olvasással tölti, amivel folyamatosan fejleszti
tudását.

***

Ebben az évben is sor
került a „Jó tanuló, jó spor-
toló” cím kiadására. „Jó
tanuló, jó sportoló” díjat
kapott Szöllősi Hajnal 6.
osztályos tanuló. A díjat
Mészáros Edit tanár adta át. 

Hajni, 1. osztálytól kezd-
ve kitűnő tanuló. Az idei
tanévben is megtartotta
eddigi kiemelkedő tanul-
mányi eredményét. Tanárai
7 tantárgyból kitűnő minő-
sítéssel jutalmazták átlagon
felüli teljesítményét. Szor -
galmas és kitartó minden
általa végzett tevékenysége
során. Magatartása és isko-
lai munkájához való hozzá-
állása példaértékű.

Társai kedvelik barátságos, mindig vidám lényét. A 6. osz-
tály közösségének egyik, mindenki által elfogadott vezető
egyénisége. A sport életének fontos része. Legnagyobb sikere-
it a lovassportban érte el, a kategóriájában országos bajnok is
lett. Rendszeresen indult a meghirdetett versenyeken, ahol
jobbnál jobb eredményeket ért el.

Lumei Joli

A Szigetbecse Községért Közalapítvány minden évben iskolánk diákjai közül választja meg „Az év tanu-
lóját”. A kuratórium feltételei alapján nagy örömünkre az idei tanévben 3 tanuló is elnyerte ezt a címet
és a vele járó pénzjutalmat. A díjakat Lumei Sándorné, a kuratórium elnöke adta át a három kitünte-
tettnek, Majoros Ádámnak, Benda Viktóriának és Baranyák Vendelnek.



Nyugdíjba vonult Dávid Julianna taní-
tó, a Szigetbecse – Makád Általános Iskola
pedagógusa, a szigetbecsei iskola oszlopos
tagja. Pályafutását 1976. szeptember 1-én
képesítés nélküli nevelőként kezdte össze-
vont napközis csoportban. Ez a kemény
feladat nem tántorította el a pedagógusi
hivatástól, hanem megerősítette azt az
elképzelését, hogy a tanítói pályát válassza
élethivatásul. Munka mellett tanult, csalá-
dot alapított, két fiú büszke édesanyja lett. 

1980-ban megkapott tanítói diplomája
óta osztálytanítóként dolgozott a becsei
intézményben. Négy évtizedes pályafutása
során mindvégig kis szakaszban nevelte,
oktatta az első-második osztályos gyerme-
keket és tanított testnevelést az alsó tago-
zaton. Községünkben gyermekek százait,

családok generációit tanította meg írni,
olvasni és ébresztette fel bennük a rend-
szeres testmozgás igényét. Munkája során
több továbbképzésen vett részt, tanfolya-
mokat végzett, hogy folyamatosan frissítse
szakmai és módszertani ismereteit. Gaz -
dag tapasztalatai alapján vallja, hogy min-
dig a tanulók igényeihez kell igazítani
mind a tanítási módszereket, mind pedig a
taneszközöket. Ha lehetősége adódik a mai
napig is tanulmányi és sportversenyekre
nevezi és kíséri tanítványait. Sokféle sport-
ágat ismertetett és szerettetett meg velük.
Az iskolai szabadidős programokban is
részt vett, szívesen vállalt táboroztatást.

Ebben az évben 40 éves munkaviszo-
nyával nyugdíjazását kérte. Pályafutását
ugyanott fejezte be, ahol 40 esztendeje
elkezdte, a Szigetbecsei általános iskolájá-
ban.

Az Iskola évzáróján Raffay Béla igaz-
gató megható szavakkal búcsúztatta
Julikát: 

„Mondják, hogy amikor lekerülünk erre
a Földre, többféle feladattal érkezünk. A
feladatok, avagy „életleckék” során a kije-
lölt célhoz, rögös utakat kell végigjárnunk.
Sok-sok ajtó előtt kell eldöntenünk, beme-
részkednünk-e azon, kihagyjuk, vagy be -
megyünk rajta. Az ajtók között olyan is
akad, amin belépünk ugyan, de nem tar-

tózkodunk bent sokáig. Előfordul az is,
hogy bennünket hagynak mögötte egyedül,
épp azért, hogy így tanulhassunk meg va -
lamit. Ilyen ajtó egy munkahely megvá-
lasztása is. Ezen az ajtón 40 éve léptél be,
és azt hiszem, miközben sok száz gyerme-
ket tanítottál, magad is rengeteget tanultál. 

Az életed során most bezárul ez az ajtó.
Ami volt, jó és rossz emlékeidben még
sokáig visszatér. Nincs, aki elvenné tőled, a
sok kedves évet, a munkád során gyűjtött
ezer szép emléket. A szép emlékeket őrizd
csak szívedben, ne gondolj a rosszra, bíz-
zál a szép jövőben. Csak előre, nézzél, az
előtted álló szabad esztendőkre. Egy kor-
szak lezárult, de oly sok szép vár még!
Szabad vagy, mint a madár, nem köt már
kalitka, váltsd valóra végre, bátran álmai-
dat, tedd meg mindazt, amit eddig nem tet-
tél meg, s unokáid között osszad szereteted.

Sok szeretettel búcsúzunk Tőled, kívá-
nunk még, hosszú boldog és tartalmas
nyug díjas éveket, erőben, egészségben. „

Krónika olvasói nevében nyugdíjba
vonulása alkalmából sok szeretettel
köszöntjük Julikát. Kívánjuk, hogy a
megérdemelt nyugdíjas éveket töltse
egészségben, boldogságban családja,
gyermekei és unokái körében! 
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„Ma kicsengettek negyven tanéved munkájából.
Ma utolsó alkalommal léptél ki a tanórádról.

Eljött az idő, menned kell, s Te mosolyogsz és érzed,
Elvégezted mindazt, amit a sorsod elvárt tőled.

(Szekrényesi Judit)

Ribinszkiné Gál Ilona
közel 17 évet dolgozott a
Szigetbecse Polgármesteri Hi -
vatalban. A la kosság főként
adóügyi ügyintézőként ismer-
te. Munkaköréhez tartozott
azonban még a szabálysérté-
sek bonyolítása, a bírságok
behajtása, adó- és értékbizo-
nyítványok kiadása. 2015-től
Lórév község adóhatósági fel-
adatait is ellátta. Ica jó szak-
mai ismeretekkel rendelkezik,
munkáját mindvégig a pon-

tosság, átlag feletti hivatástudat, szorgalom jellemezte. Mindig
csendes, szolgálatkész kész volt munkatársai, vezetői irányában,
barátsággal fogadta és intézte a lakosság ügyeit. 40 évi szolgálati
idő után kérte nyugdíjazását. 

Kedves Ica! 
Nyugdíjba vonulásod alkalmából, mint volt munkatársad is sze-

retettel köszöntelek. Köszönöm az együtt töltött éveket, hogy min-
dig számíthattam, számíthattunk munkádra, barátságodra. További
jó egészséget kívánok nyugdíjas éveidhez!

Lumei Joli

Hajt az idő gyorsan – rendes útján eljár –
Ha felülünk, felvesz, ha maradunk, nem vár;
Változik a világ: gyengül, ami erős,
És erős lesz, ami gyenge volt az előtt.

(Arany János)



Faluházunkban ez évben folytatódott az „értékeink” rendezvény-
sorozat. Ennek keretében június 3-án, horgolt mesefigurák, állatok,
emberalakok kiállítása nyílt meg. A megnyitón Gábor Mihályné (a
tárgyak tulajdonosa, nyugdíjas pedagógus) ismertette a készítő,
Gazdik Mária munkásságát.

Gazdik Mária (1924. május 22. – 2014. február 2.) Nagypolgári
jómódú család egyetlen gyermeke. Vallási nevelést kapott. A csa-
láddal élt a dédmama, aki nagy hatással volt rá: tőle tanult nyelvet,
zenét, kézimunkát. A Szilágyi Erzsébet Gimnázium kiváló tanuló-
ja volt – az iskolai évkönyvek tanúsága szerint. Görög-latin szakos
tanári diplomát szerzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen.
Alma Materében, a Szilágyi Gimnáziumban kezdte meg rövid
középiskolai tanári pályáját.

Az 50-es években végzettségével nem kapott méltó állást, édes-
anyjával együtt fizikai munkából tartották fenn magukat. E mellett
megtanulta és művelte az egyházi rendeltetésű hímzést.
Fokozatosan jutott felkészültségének jobban megfelelő, irodai
munkához. Végül a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában
tudományos munkát végezhetett nyugdíjazásáig. Emellett kutatá-
sokat végzett – amivel latinnyelvtudását hasznosította. Német
nyelvtudása által a helység német testvérvárosából érkezett látoga-
tóknak volt gondos idegenvezetője Budapesten. E kapcsolat révén
sok meghívást kapott a Német Szövetségi Köztársaságba. Német
folyóiratokból ismerkedett meg a háromdimenziós mesealakokkal,
amelyeknek készítése 70 éves korától minden szabad idejét kitöl-
tötte. De német ismerőseitől sokféle kézimunka megrendelést is
kapott: terítőket horgolt, ruhadíszítéseket hímzett, karácsonyi
angyalkákat, harangokat, csillagokat horgolt, gyöngydíszeket
készített. 

A kézimunkázás lelki öngyógyítássá is vált nála, mert Tö rök-
bálinton gyilkosság áldozata lett dr. Pelsőczy Ferenc plébános,
egyháztörténész, akadémiai tanár, aki mellett ottani kutatásait
végezte. A haláleset után az atya tudományos hagyatékának feldol-
gozásában vett részt Székesfehérváron, a püspöki palotában. E
mellett – minthogy a tragikus esemény miatt depressziós állapotba
került – öngyógyításként szinte éjjel-nappal horgolt és kötött.

Hozzátartozói 90. születésnapja alkalmával szerették volna alko-
tásait kiállításon bemutatni. Sajnos, négy hónappal az előtt comb-
nyaktörés következtében elhunyt. Emlékét őrzi jelen kiállítás, a
nagy fantáziával megalkotott mesehősök és állatsereglet – egyszó-
val a „horgolt mesék”. 

Gábor Mihálynétól megtudtuk, hogy a mesefigurák horgolá-
si technikáját nem sajátította el tudomása szerint senki sem,
mivel annak rejtélyeit nem árulta el, nem adta tovább senkinek
sem a készítő, Gazdik Mária. 

Köszönjük, hogy megcsodálhattuk az igazán meseszép hor-
golt figurákat. 

Lumei Joli
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Horgolt	mese	kiállítás	a	Faluházban

Dekoupage foglalkozások 

Kedves Olvasó!

Régi vágyam válik azzal valóra, hogy kézműves foglalko-
zást fogok tartani Szigetbecsén.
Csatlakozzatok hozzám, várok szeretettel minden alkotni
vágyó felnőttet, sok-sok szép alapanyaggal, otthonos környe-
zetben, jó hangulatban, hatalmas lelkesedéssel. Ha szeretnéd
saját kezűleg elkészíteni szeretteidnek az ajándékot, vagy
már régóta vágysz egy alkotói közösségre, ez a hirdetés
neked szól! Szakértelmemmel segítelek a biztos sikerélmény-
ben.

Szeptembertől minden hónap második pénteki napján,
Szigetbecsén – a Német Nemzetiségi Önkormányzat irodájá-
ban, a Balassi téren – dekoupage foglalkozásokat indítok kez-
dőknek és haladóknak egyaránt 17-19 óra között. A foglalko-
zásokat minimum 4 fő esetén tudom megtartani és maximum
8 fő esetén tudom vállalni. 

Első foglalkozás szeptember 9. Jelentkezésed várom az
elérhetőségeim valamelyikén, ott tájékoztatlak a további
részletekről is. 
Alkotásaimból a közelgő falunapi standomon is találhatsz
majd ízelítőt.



2016. július 17-től 22-ig a Szigetbecsei Általános Iskola 63 tanulója é 6 nevelője vett részt Fonyódligeten a pályázaton elnyert tábor-
ban. Nagyon érdekes és színvonalas programokon vehettek részt a gyerekek, sok versenyt szerveztek részükre. Iskolánk jó hírnevét
vitték tovább azzal, hogy a versenyek java részén dobogós helyen végeztek. Ezen idő alatt 1100 fő vett részt a táborban összesen. Az
idő nagyon jó volt, sokat fürödhettünk a Balatonban. Tartalmasan töltöttük el az időt, új baráti kapcsolatok is szövődtek. A hajókirán-
dulás alkalmával megcsodálhattuk Badacsony szépségeit is. A PET  palackgyűjtő versenyen is eredményesen szerepeltünk, mellyel
egy városnéző kisvonatozást nyertünk. Nagyon  jól éreztük magunkat, gyorsan eltelt ez a pár nap. 

Csoba Attiláné
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Július első hetén három kellemes dél-
utánt töltöttünk együtt. Volt középső cso-
portos óvodás, volt hetedik osztályt befeje-
zett iskolás, de voltak alig három évesek
is. (Igaz, hogy csak látogatóba érkeztek, ők
lesznek a jövő táborozói) 

A tábori életet a faluházban kezdtük.
Akadt, aki felelevenítette ismereteit a falu
régmúlt szokásairól, életéről. Volt, aki csak
akkor ismerkedett a múlttal. Számomra
élményt jelentett a gyerekek aktív kérdés-
sorozata egy-egy használati tárgy láttán.
Nagy szemekkel csodálkoztak a régi ruhák
láttán, melyek a szekrényekben lógtak.
Elgondolkodtak a hivatalos régi papírok,
fényképek láttán. Ha csak néhány órára is,
otthon éreztük magunkat a múltban. 

A tábor alatt minden nap teli tarisznyá-
val térhettek haza a gyerekek. Készítettünk

hűtő mágnest, könyvjelzőt és ceruzavéget.
Délután folyamán tábori játékokkal, sor-
versennyel ismerkedtünk meg. Nagy slá-
ger lett a szalvétatechnika, az egyedi kép-
alkotás terményekből. Csodás munkák
készültek! 

Az utolsó nap megvizsgáltuk a Holtág
vízét, környékét - mit látunk, hallunk, hány
°C-os a víz, milyen élővilág vagy épp élet-
telen világ veszi körbe. Megnyugvással
láttuk, hogy a hattyúcsalád minden tagja
meg van, vidáman, nagy kíváncsisággal
úszkálnak felénk, egy-egy falat reményé-
ben. Megtanultuk, hogy óvni, védeni kell a
természet adta élővilágot. Visszatérve a
táborhelyünkre lehetőség volt a tóból
merített vízzel kísérletezni. Festettünk táj-
képeket, pillangókat, halakat. Volt, aki

befejezte előző napi munkáját, hogy haza
tudja vinni. A nap végén megköszöntem
állandó segítőimnek: Pilczingerné
Hajninak aprólékosságát, türelmét, ked-
vességét. Borbélyné Terikének, hogy sok-
sok ismerettel, tapasztalatszerzéssel lehet-
tünk gazdagabbak és ezek birtokában tér-
hettünk haza. Többek között megtanultuk
zöldebben látni a mi kis világunkat.
Szeredi Magdinak pontosságát, rugalmas-
ságát, segítőkészségét. Nem utolsó sorban
a gyerekek aktivitását, alkotómunkáját. 

Jövőre is új ötletekkel, technikákkal
várom a táborozni vágyó kicsiket és
nagyokat. Ezúton is a nyár hátralévő részé-
ben tartalmas feltöltődést, pihenést kívá-
nok mindenkinek!

Kiss Marianna
táborvezető 
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„Kérjük, támogassák óvodánkat!”

A VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. 2015.
március hónaptól egy gyűjtőkonténert
helyez el a NAGYÓVODA udvarán, amely-
be ásványvizes és üdítős PET palackokat
lehet elhelyezni.”

Ezzel a felhívással indult el a szervezés a
Szigetbecsei Tóparti Óvodában.

Kezdetben egy, majd kettő, jelenleg már
három konténer telik meg rövid idő alatt PET
palackokkal. Minden konténer 1.000 Ft
bevételt jelent óvodánknak. 2016. július 21-
ig 118 db konténer került elszállításra,
amelyből 112 árát a mai napig meg is kaptuk.
Ennek összegzése képen tehát 112.000 Ft az
eddig kézhez kapott összeg. A szállítás és a
fizetés korrekt módon történik.

A befolyt összegből 2016. március 11.-én
Szalkszentmártonba utaztunk, ahol a Petőfi
Emlékházban eseménydús foglalkozások-

ban, kenyérlángos evésben, játékban, és ter-
mészetesen a hely szellemének megfelelő
emlékezésben volt részünk. Gyermekeink
versekkel, dalokkal, zászlókkal és egyéb jel-
képekkel emlékeztek meg a Petőfi-szobornál

e jeles nemzeti ünnepünkre. A busz és a
program egyéb költsége 40.000 Ft volt, ame-
lyet a PET palackokból
befolyt összegből
finanszíroztunk. Régi
vágyunk volt még,
hogy az óvodai ünne-
pek színes előadás-
módjára rendelkezé-
sünkre álló piros szok-
nyák, fehér kötények
mellé kékfestő táncos
szoknyáink is legye-
nek, jellemzően a
Népha gyo-mány-ápoló
helyi pedagógiai prog-
ramunkra. A bevétel-
ből most ezt a célunkat
is elérhettük, hiszen 15
db kékfestő szoknyát

varrattunk a kislányok számára, amely
33.150 Ft-ba került. 

A nyár folyamán kaptunk 20.000 Ft fel-
ajánlást 2 db futóbiciklire. A futóbiciklik
22.500 Ft-ba kerültek. A különbözet 2.500
Ft, melyet a PET palackos pénzből egészítet-
tünk ki. Jelenleg 36.350 Ft van tartalékban,
amelynek felhasználására az óvoda felnőtt
közössége fog javaslatot tenni tanévkezdő
értekezletén.

Nagyon hálásak vagyunk azért az össze-
tartásért, amelyről a falu lakossága, az üdü-
lők, a szülők tettek tanúbizonyságot. Az óvo-
dások támogatása mellett nem kis szerepet
játszik a környezettudatos magatartás, a pél-
damutatás.

Köszönöm a pozitív hozzáállást, a segítő
szándékot, és nem utolsó sorban az összefo-
gást.

Schmidt Mihályné intézményvezető

„Tégy meg minden jót, ami tőled telik,
Amilyen eszközzel csak tudod,

Amilyen módon csak tudod,
Ahol csak tudod, Akivel csak tudod,

Ameddig csak tudod.”
(John Wesley)

Vrbovszky Andrásné a szarvasi evangéli-
kus templomban gyémánt díszoklevelet vehe-
tett át a szarvasi Óvónőképző Intézet utódin-
tézményének dékánjától, Dr. Lipcsei Imrétől.
Arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevél
azoknak a pedagógusoknak, óvónőknek jár,
akik oklevelüket legalább 50, 60, 65 vagy 70
éve szerezték meg és nevelő munkában leg-
alább 30 évet eltöltöttek. 

Büszkék vagyunk rá, hogy Eszkó óvó néni
2015 őszén megkaphatta e szép kitüntetést. 

Szívből gratulálunk!
Lumei Joli

Gyermekrejtvény megfejtések:

Kontinens és országok: 
1. Dél-Amerika, 
2. Kakukktojás: Kína, USA, 
3. Guyana

Skandináv rejtvény: Airport

Süteményes matek: 
mindenki négyet evett, 5 x 4= 20 db
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Július 24-én a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormány-
zat kirándulást szervezett. Győrben zuhogó eső fogadott, de mire
kiszálltunk a buszból alábbhagyott. Egy kicsit bekukkantottunk
Győrben a bazilikába, ahol Győr leghíresebb nevezetességét
Szent László hermáját is láthattuk. Onnan kilépve ragyogó nap-
sütés fogadott. Nagyon rövidke városnézés után Fertőrákosra
mentünk, ahonnan áthajóztunk a Fertő tavon Ausztria legkisebb
városába Rusztba. 

Sokunknak nagy élmény volt a hajókázás. A hajón rövid
ismertetőt kaptunk a Fertő tóról és környékéről. Ruszt gyönyörű,
hangulatos kis város. Azután St.Margarethenben német nyelvű
passiójátékot néztünk meg. Egy külszíni kőfejtő volt a háttér, 400
statiszta vett részt az előadáson. Az előadás megértésében nyel-
vi probléma nem volt, hiszen akik ott voltunk, mindannyian
ismerjük Jézus élettörténetét. 

Lerner Mária

Vendégségben Pilisvörösváron 

Július 26-án Anna napi ünnepségre hívták meg a Szigetbecsei Zenebarátok Körét és a nyugdíjas klub néhány tagját Pilisvörösvárra,
a Napos oldal Szociális Otthonba. Ez tulajdonképpen egy öregek napközi otthona és hagyományosan megünneplik az Anna napot.
Énekkarunk német és magyar vidám dalokkal készült, nyugdíjasaink pedig magyaros ruhában táncoltak pomponnal és zászlóval. Nagy
örömet szereztünk a nyugdíjasoknak. Vendéglátóink pedig megmutatták a Baba múzeumot, majd a Betelepülés terén megkoszorúztuk
a betelepülési emlékművet. A nap végeztével elvittek minket a „Lahmkruam”-ba, ahol szép emlékparkot alakítottak ki tájékoztató táb-
lákkal a város történetéről, népviseletekről, hagyományokról, népi mesterségekről. Volt eszem-iszom, dínom-dánom, nagyon jól érez-
tük magunkat a kisöregek társaságában. 
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Ha kitöltöd az ábrát és utána beírod a szürke körökbe a betűket, egy kérdésre
kapod meg a választ: – Mit söpörnek a repülőtéren?
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2016. 06. 28-án született 
Paschek Renáta és Bodó Gergő gyermeke

MIRABELLA

2016. 07. 04-én Taligás Erika és Schmidtka László

2016. 07. 11-én Kobelák Beáta és Asók Gábor

Lipsz János           elhunyt 2016.06.12.   élt 63 évet
Varsányi László elhunyt 2016.07.18.   élt 82 évet

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

Kiadja Szigetbecse Képviselő-testülete. • Felelős szerkesztő: Lumei Sándorné • Felelős kiadó: Szigetbecse jegyzője.
A szerkesztőség címe: Szigetbecse, Petőfi S. u. 34. • e-mail: becsekronika@gmail.com • Nyomda: Press+Print Kft. • 

Megjelenik: kéthavonta

PROGRAM:
900 Sakkverseny a Művelődési Házban
1200 Eredményhirdetés, díjátadás
1200 – 1600 főzőverseny a Balassi téren
1300 – 1700 gyerekprogramok: kézműves foglalko-

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

1300 – 1545 Szigetbecse  büszkeségei
Harmonikások műsora
Zenebarátok Körének műsora
Csiribiri Mazsorett Csoport
Deminger Dia

1545 Ráckeve büszkeségei
Rőzse táncegyüttes
Gál Tibor

1630 Főzőverseny eredményhirdetése
1700 Sztárvendégek: Jolly és Suzy
1800 Maminbaba torna
1815 Tombolahúzás
1915 Deminger Dia
1930 Sztárvendég: Tabáni István
2015 Sztárvendég: JU és ZSU Társulat 

operett, musical, pop slágerek
2100 Sztárvendég: Szandi 
2200 Tűzijáték majd utcabál 2 óráig

A rendezvény teljes ideje alatt megtekinthető:
André Kertész állandó kiállítása a Múzeumban,

Faluházban: Horgolt mese kiállítás

Mindenkit szeretettel vár Szigetbecse Község
Önkormányzata és a civil szervezetek!

A szervezés szép feladat, de nem
nélkülözheti a segítséget. A Falunap
költségeit minden évben szponzori
támogatások is kiegészítik.  

Tisztelettel kérjük a lakosságot,
hogy támogatói jegy vásárlásával
járuljanak hozzá a rendezvény
sikerességéhez, az elmúlt évekhez
hasonló magas színvonalú rendez-

vény lebonyolításához. A támogatói jegyek vásárlói között több értékes ajándékot
sorsolunk ki.  Köszönettel veszünk minden felajánlást, amelynek segítségével a
Falunap programját gazdagíthatjuk.

A támogatói jegyek megvásárolhatók Riedl Béla alpolgármesternél, Borbély
Mária, dr. Csernyi Zsuzsanna, Csobáné Szűcs Krisztina, Keszthelyi László és
Sósné Michelisz Edina képviselőknél. 

A rendezvény napján támogatóink nevét folyamatosan hirdetjük.
Köszönettel: a szervezők

M E G H Í V Ó
Szigetbecse Község Önkormányzata 

szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját a
2016. augusztus 27-én (szombaton) Szigetbecsén a Balassi téri tónál megrendezésre kerülő

F A L U N A P R A  


