XVIII. évfolyam 6. szám

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet
nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen körülményesen, mennyi
vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep különbözés. Az ünnep
a mély és varázsos rendhagyás.” (Márai Sándor)
Kedves Szigetbecseiek!
Karácsony közeledtével, az ünnep örömével és áhítatával szívünkben, egy pillanatra megállunk, meglassítjuk rohanó hétköznapjainkat, és számvetést készítünk az
elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és e pillanatok minden szépségét,
jóságát elraktározzuk a lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az új esztendő dolgos hétköznapjaira. Az ünnep hangulatában figyelünk egymásra, és arra gondolunk,
hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, hogyan fejezhetnénk ki szeretetünket azok
felé, akik a legfontosabbak számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk. Nem drága
ajándékok jelentik szeretetünket, hanem az is, hogy önmagunkból mit adhatunk. Az
az igazi ember, aki nem csak saját magáért él, hanem aki igazi harmóniát teremt saját
belső világában, lelkében, a maga környezetében – mindenekelőtt családjában –, és
ezt a harmóniát talán kisugározhatja a barátok, munkatársak felé is. Ahol harmónia,
béke, szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi, lelki közösséget, és boldog életet nyújt. Úgy érzem, csak így
tudjuk az otthon melegét valósággá, megélhetővé tenni, ami végigkíséri életünket és
megadja számunkra a megújulás lehetőségét.
Legbensőségesebb ünnepünkhöz közeledve a Szigetbecsei Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében mindannyiuknak békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánok!
Takács András polgármester
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Adventus – latin eredetű szó, jelentése
eljövetel, megérkezés. Az ünnep eredete az
V-VI. századra nyúlik vissza, Jézus születésének ünnepére (karácsonyra) való felkészülés időszaka. Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki készülődés ideje.
Az advent 4 hétig tart, a december 25-e
előtti negyedik vasárnappal kezdődik.
Eredetileg 40 napig tartott (Jézus negyven
napig böjtölt a pusztában), ám a Gergely
pápa-féle naptárreform 4 hétre rövidítette.
A keleti keresztények ma is január 6-án
ünneplik karácsonyt.
Régen a keresztények advent idején szigorú böjtöt tartottak, hajnalonként pedig
szent misére jártak. Ezeket a hagyományosan napfelkelte előtt tartott miséket aranymisének nevezték. Az advent első napjától
vízkeresztig terjedő időszakban tiltották a
zajos népünnepélyeket, lakodalmakat.
Az adventi koszorú készítése a XIX. században jött divatba, de a hagyomány gyö-
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kerei a pogány korba nyúlnak vissza, amikor örökzöld ágakkal, fagyönggyel, magyallal ünnepelték a téli napéjegyenlőség
idejét. (A fagyöngy egyébként a kelták
szent növénye volt. A téli napéjegyenlőség
a kelta hitvilág szerint a fény újjászületésének ünnepe. A kerék jelentésű Yule – a fény
visszatérésének ünnepe – szó az élet örök
körforgására, az örök újjászületésre utal.
Ilyentájt a kelták az ajtókra örökzöld ágakat
aggattak, fagyönggyel, magyalággal díszítették azt. Ma hagyományosan fenyőgalylyakból készül a koszorú négy gyertyával,
melyek advent 4 hetét jelképezik. Uralkodó
színei a zöld (örökzöld), a piros és az arany,
melyek a karácsonyi ünnepkör domináns
színei. Minden héten egy-egy újabb gyertyát kell meggyújtani a koszorún. Az ajtóra
erősített, gyertya nélküli koszorú a szíves
vendégvárást reprezentálja.
Ez évben november 27-én, vasárnap
gyújtottuk meg advent első gyertyáját. A

Nyugdíjas Klub tagjai a község egész lakosságát meghívta a rendezvényre. Nyugdíjasaink már ezt megelőző néhány napban
nagy lelkesedéssel készültek az ünnepségre.
Aki csütörtökön a művelődési ház felé járt,
láthatta az udvarban nyüzsgő asszonyokat,
férfiakat, ugyanis akkor készült a hatalmas
adventi koszorú, mely méltán dicséri készítői ötletes munkáját. E mellett feldíszítették
a karácsonyfát. Vasárnapra pedig megsütötték a finomabbnál finomabb kalácsokat, pogácsákat, hogy advent első napján megvendégelhessék a falu lakosságát. A Nyugdíjas
Klub tagjaiból összeállt kis csapat pedig karácsonyi műsorral készült az ünnepségre. A
közös gyertyagyújtásra nagyon sokan eljöttek, körbeállták a község karácsonyfáját,
meghallgatták Magasitz Lajos volt polgármesterünk köszöntőjét.
A gyerekek nagy örömére megjelent a
Mikulás is, aki szaloncukorral, gyümölccsel
kedveskedett a megjelenteknek. A kedves
kis karácsonyi műsor meghallgatása után
közösen elénekeltük a „karácsony ünnepén” c. dalt, majd a művelődési házban
meghitt beszélgetés, ünneplés mellett elfogyasztottuk a süteményeket, forralt bort,
meleg teát. Kellemes hangulatban telt el advent első vasárnap délutánja.
Az ünnepség szervezéséért, az adventi
koszorú elkészítéséért köszönet illeti Keszthelyi Ignác családját, a Nyugdíjas Klub tagjait, a Mikrotherm Kft. dolgozóit, Schwarczenberger Jánost, Krüchler János családját,
valamint a karácsonyfákat adományozó
Schmidt Matyi családját és Markó László
családját.

2016. november-december

3

2016. november 5-én Szigetbecsén a Római Katolikus Templom parkjában
felavatásra került a
Szigetbecséről „Malenkij robotra” 1944-ben elhurcoltak emlékműve.
A emlékművet a Szigetbecsei Német
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete állíttatta e borzalmakat átélt embereknek, akiktől legszebb fiatal éveiket vették el.
Akik tiszteletére ezt készíttették, azok –
kettő kivételével – már mind meghaltak.
Isten éltesse erőben, egészségben a még élő
Juhász Lászlóné Mercz Mari nénit és
Schwarcz Gáspárné Lerner Rozi nénit.
Az emlékmű felállítására támogatást nyújtott az állam és az ÉMNÖSZ. Köszönet
Winhardt Ferenc kőfaragómesternek, Viski György és Almási István mestereknek és
munkatársaiknak, akik ezt a szép emlékművet és környezetét elkészítették.
Külön köszönet Schwarczenberger Károlyné Magdikának és családjának, akik
megszervezték és anyagilag hozzájárultak a
térkövezéshez és a virágládákhoz.

Az avatási ünnepséget Brezina Károly
plébános úr nyitotta meg. Szavaiban kitért a
kényszermunkára ítéltek nehéz, kegyetlen
sorsára. A túlélésben, szenvedéseik, betegségeik átvészelésében sokat segített számukra az Istenhez való imádságuk, hitük.
Lerner Mária, a Szigetbecsei Német
Kisebbségi Önkormányzat elnöke beszédében emlékeztetett az 1944 decemberében
történt eseményekre: „A Vörös Hadsereg
1944. december 22-én kiadott 0060. számú
parancsára gyűjtötték össze és vitték el a
német származású férfiakat 17-től 45 éves
korig, és a nőket 18-tól 30 éves korig.
A kollektív felelősségre vonás elve, büntető, megfélemlítő, valamint gazdasági megfontolások alapján került sor erre a törvényesített rabszolgatartásra. Szigetbecsén

110 embernek kellett e parancs alapján
munkára jelentkeznie 1944. december 28án. Hosszú, kegyetlen útjuk végállomása
Novidombász volt, egy kietlen bányásztelepülés. Az orosz tél dermesztő hidege és a
kegyetlenül nehéz és veszélyes bányamunka,
amelyet többségüknek végeznie kellett, rettenetesen megviselte szervezetüket.
A halál is ott leselkedett és szedte áldozatait. Vérhas, fertőzések, tífusz, balesetek, éhés fagyhalál tizedelte a legyengült szervezetű embereket. Eleinte semmit nem tudtak az
itthoniakról, és az itthoniak sem róluk.
Később tábori levelezőlapot küldhettek, de
az igazságot nem írhatták meg. Nekik a közben befejeződött háború sem hozta meg a
szabadságot. Bűnük, a német származásuk,
hatalmasabbnak bizonyult a köztörvényesek
bűneinél.

A betegeket, munkaképteleneket 2-3 év
után hazahozták, de az utolsó csoport csak 5
év után, 1949. november 5-én térhetett haza.
A megélt szenvedéseikről hallgatni kellett. A
hazatérőknek megtiltották a hatóságok, hogy
bármit is mondjanak megalázásukról. Sokáig megbélyegzett emberek voltak. 1990 óta
szabad csak erről nyíltan beszélni. Emlékezni kell, emlékezni kötelességünk.”
Beszédét egy idézettel fejezte be. „Nem
tudod meg nem történtté tenni a múltat, arra
viszont kifejezetten képes vagy, hogy ne
ismételd meg.”
A rendezvény hangulatát méltón emelte a
Zenabarátok Körének műsora. Ezt követően
a plébános úr megszentelte és felavatta az
emlékművet. A Német Kisebbségi Önkormányzat nevében Lerner Mária és Schwarczenberger Károlyné, Szigetbecse Község
Önkormányzata nevében Takács András és
Riedl Béla, az Egyházközösség nevében
Pákozdi Pálné és Major Józsefné koszorút
helyezett el az emlékműnél.
Lumei Joli
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Mi egy jubileumi év célja? Az, hogy a figyelem középpontjába
állítson olyan értékeket, eszményeket, amelyeket egyes közösségek
fontosnak tartanak. Nem csak a maguk, hanem mások számára is.
Szombathely és a Szombathelyi Egyházmegye egy olyan
emberre irányította ez évben a
figyelmet, aki életével, cselekedeteivel példakép mindanynyiunk számára. Ő Márton,
Márton
akit az Egyház szentként tisztel és aki Szombathelyen született, akkor, amikor a települést még Savariának hívták az
alapító rómaiak. 2016-ban,
1700 éve, hogy meglátta a
napvilágot. Ezért hirdetett jubileumi évet a Szombathelyi
Egyházmegye.
A legenda szerint a 4. században 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 (legelterjedtebb) monda szerint Mártont
szerénysége méltatlannak tartotta e címre, ezért elbújt egy libaólban. A libák azonban hangos gágogásukkal elárulták, így megtalálták és Tour püspökévé szentelték.
Márton-nap (november 11.) a néphagyomány szerint az éves gazdasági munkák lezárásának ideje is, egyben a téli pihenés időszaka
a természet számára. Ekkor vágták le abban az évben először a
hízott libákat, és az újbort is ekkor kóstolták meg először. E napon
megengedett a jóízű és gazdag falatozás,
vigasság, ráadásul ilyenkor fizették ki az
éves bérleteket, járandóságokat, gyakran
természetben, például liba formájában.
Az újbor megkóstolása, finom ételek
fogyasztása már önmagában jó hangulatot teremt.
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A német nyelvterületekről ismert lámpás/fáklyás felvonulás,
Martinsumzug, szintén Szent Márton emlékét hivatott őrizni, és a jó
cselekedeteket jelképező fényt kívánja eljuttatni mindenkihez.

Az ilyen felvonulások egyre elterjedtebbek hazánkban is, leginkább gyerekek, kisgyerekes családok vesznek bennük részt.
Szigetbecsén az idén már tizenkilencedik alkalommal tartották meg
a Márton- napi lampionos felvonulást. Sötétedés kezdetekor maguk
készítette lámpásokkal (benne mécses vagy kis égő) vonultak végig
az óvodás és iskolás gyerekek szüleikkel, pedagógusokkal a község utcáin, és közben Márton-napi dalokat énekeltek.
A katolikus templomba érve jelenlévők meghallgathatták az 5-6.
osztályos tanulók előadásában Szent Márton történetét. Az előadáson természetesen fehér lovon megjelent Márton is. A gyerekek tolmácsolásában megismerhették a Mártonhoz kötődő legendákat,
népszokásokat. A műsor befejezéseként együtt elénekelhették a
német dalocskát: Laterne, Laterne,
Sonne, Mondund Sterne… Ezt követően
a lovon ülő Szent Márton kíséretében
átvonultak az iskola épületében rendezett
vigasságra.
L. J.

2016. november-december

Mindenszentek és a halottak napja a
halottakra való emlékezés ünnepe. Mindenszentek napja azoknak a szenteknek az
ünnepe, akikről a naptár név szerint nem
emlékezik meg. A 9. század óta kötelező
ünnep. A katolikus egyház tanítása szerint
ezen a napon az élő és az elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak.
A 20. században a halottak napja előestéje, vigíliája lett. Azt a hetet, amelybe a
halottak napja esik, halottak hetének nevezik. E napon ma is szokás a halottak emlékezetére a sírok megtisztítása, feldíszítése
és gyertyák gyújtása. Szigetbecse temetője,
sírjai is virágba borultak. Mécsesek, gyertyák lángjai világították meg az esti sötétségben a sírokat, síremlékeket, emlékműveket, tették misztikussá a temetőt.
Aki átélte már közeli hozzátartozója halálát, az tudja, hogy milyen érzés annak másnapján az újrainduló napot megélni. A világ
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alig veszi észre, hogy egy lélek eltávozott
közülünk. Méltatlannak érezzük, hogy a
nap ugyanúgy kel fel, mint máskor. Szinte
zavaró, hogy a madarak csivitelése megszokott módon köszönti az ébredő világot.
Az élet megy tovább – szoktuk mondani.
Igen, megy tovább, de mégsem ugyanúgy.
Minél fiatalabban és minél váratlanabbul
hal meg valaki, annál több ember életében
hagy nyomot a távozása. Hiányzik, mert a
világban elfoglalt szerepe betölthetetlen
marad. El nem mondott marad mindaz, amit
mindig szerettünk volna elmondani neki, de
nem tettük meg. Különösen fájó, ha adósak
maradunk köszönetnyilvánításunkkal, bocsánatkérésünkkel, szeretetünk megvallásával. Mindenszentek ünnepén meglátogatjuk
és rendbe rakjuk most már azok sírjait is,
akiknél az idén először tesszük ezt. Tudjuk,
hogy csak hamvaikat rejti a koporsó vagy
az urna, mégis úgy érezhetjük, mintha újra

meghívtak volna minket egy találkozásra.
Az elfogyó gyertyák lángja pedig minket is
emlékeztet az élet mulandóságára. Elhunyt
családtagjaink és ismerőseink lelki üdvéért
pedig elmondunk egy imát! Hívő emberek
úgy tartják, hogy ez nem kevés, sőt a legtöbb, ami tőlünk telik.
Nyugodjanak békében!
Lumei Joli
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Mindig megrendítő élmény az olyan, amiből csak egyet tartogat az ember számára a sors, az élet. Az ilyen események között is az
érzelmek legmagasabb fokán álló az aranylakodalom. Talán mert a hűség, a kitartás és a szeretet hordozója. Az aranylakodalmat tartó
pároknak ötven éve volt az esküvőjük, ötven éve tettek hűséges fogadalmat, hogy jóban, rosszban egymás mellett élik le életüket. Eltelt
az ötven év, és most újra megerősítették ezt a szép fogadalmat. Van, aki csak szűk családi körben, s van, aki anyakönyvvezető előtt
mondta ki újra a bűvös fogadalmat, a párja melletti örök hűséget, kitartást, szeretetet.
Házassági évfordulójuk alkalmából Szigetbecse Község Önkormányzata és a Krónika szerkesztősége nevében
sok szeretettel és ezzel a szép verssel köszöntjük a Szigetbecsén 1966-ban házasságot kötött párokat.
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Nincs olyan ember, aki ne
gondolna vissza tisztelettel a
pályáját elindító nevelőjére,
példaként tisztelt pedagógusára, és ne lenne büszke kibocsátó iskolájára, ne érezné évek
múltán is, hogy szíve még mindig ahhoz az egykori nagycsaládhoz húzza. A Földön minden
ember sokat köszönhet a pedagógusainak. Akinek szerencséje van, az élete, tanulmányai
során legalább egyszer találkozik egy olyan pedagógussal, aki
valamit megmozdít benne, aki
olyat mutat tettével, cselekedetével, tudásával, hogy az akár a diák
egész életét meghatározza. Ilyen pedagógus Kölesdiné Gulyás
Ágnes. Az Egri Tanárképző Főiskola elvégzése után Szigetbecsén
kezdte pályafutását, 37 évig volt a Szigetbecsei Általános Iskola
nevelője, majd igazgató-helyettese. A sors, a szűnni nem akaró
iskolai rendszerváltozás azonban úgy alakította most életét, hogy a
2016/2017-es tanévet már másik iskolában, új munkahelyen kellett
kezdenie.
Egykori tanítványai így gondolnak vissza rá: „Ha gondunk volt,
mindig bizalommal fordulhattunk hozzá, mindig nyitva állt az irodája ajtaja. Szépen, érhetően beszélt, felkészülten, szakmailag
kimagaslóan tanított. Érdekes történetekkel gazdagította a tananyagot. Szigorú volt a számonkérésnél, de nemcsak követelt, hanem
adott is tudást, szemléletmódot. Olyan tanulási módszerekkel
ismertetett meg bennünket, amelyeket a többi tanórán is fel tudtunk
használni. A középiskolás évekre is kaptunk tőle útravalót.”
Több korosztályt, számos generációt nevelt, oktatott itt községünkben. Az egykori tanítványai szülőként is megtapasztalhatták
Ági osztályfőnöki, valamint magyar- és történelemtanári tevékenységét. „Közvetlen, jó kapcsolatot alakított ki a szülőkkel, családokkal. Rendszeres tájékoztatást adott, átadta tapasztalatait, örömét
vagy épp szomorúságát a tanulók viselkedéséről. Szülőknek is sokszor adott tanácsot az otthoni foglalkozásról, tanulási módszerekről, bevonta őket az iskolai életbe. Egyszóval, nagyon jó nevelőnek
tartottuk mindvégig.”

Ballagó osztályával 1983-ban
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Kedves Ági!
Egykori tanítványaid, a szülők, a szigetbecsei lakosok ezúton is
tisztelettel megköszönik pedagógiai munkádat, kitartásodat, hűségedet Szigebecséhez. További nevelői munkádhoz sok sikert, boldog családi életet, nagyon jó egészséget kívánnak!
Köszönés gyanánt fogadd el tőlük Karácsony Sándor szavait: „A
pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa.”
Lumei Joli

Óvodások kirándulása Budapestre
a Gyermekvasúthoz és a
Hagyományok Házába
Október 19-én óvodánk Süni és Katica csoportja egy
közös őszi kiránduláson vett
részt Budapesten. A buszról a
Rakparton haladva megtekintettük Budapest hídjait, a
Gellért-hegyet, a Várat és a
Parlament épületét.
A délelőttöt a Hagyományok Házában töltöttük, ahol múzeumpedagógiai foglalkozásokon
vettünk részt. Összesen négy csoportban látogattuk végig a múzeumot, miközben különböző kézműves tevékenységekkel ismerkedtünk, többek között a fonás egy régen alkalmazott, de a gyerekek számára is könnyen elsajátítható módjával. Beavattak bennünket a mézeskalácssütés fortélyaiba, mindenki saját maga nyújthatta, formázhatta és díszíthette a mézeskalácsot, amit sütés után
elcsomagolva haza is hozhattunk. A gyöngyfűzéssel, karkötőkészítés közben barátkoztunk.
Természetesen tárlatvezetésen is részt vettünk interaktív formában, melynek során Matyóföld jellegzetes viseleteit és használati
eszközeit tekinthettük meg. Egy másik kiállításon különböző anyagokkal pl.: gyapjú, bőr, vessző, gyékény, a belőlük készült tárgyakkal és a népi kézműves technikákkal ismerkedtünk.
A tartalmas délelőttöt követően pihenésképpen délután a gyermekvasúttal utaztunk. A hegyen kissé párás volt az idő és hűvös
volt a levegő, ezért inkább csak a vonatról tekintettük meg a gyönyörű őszi színekben pompázó erdőt. Természetesen nagy élmény
volt az is ovisaink számára, hogy gyerekek kezelték a jegyünket,
indították a vonatot.
Kissé fáradtan, de sok-sok élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Katona Mónika óvodapedagógus
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2016. október 25.
• Szigetbecse Község Helyi Építési Szabályzatának elfogadása
• Emléktábla készítés a Felvidékről betelepítettek emlékére
A Képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta a Szigetbecse Község Helyi Építési Szabályzatát. A Szabályzatot a PESTTERV készítette el, több fórumon lett
ismertetve, a javasolt módosításokat a végleges tervnél figyelembe vették. A terv
alapján most már lehetőség nyílik többek
közt a Fazekas Mihály és a Móricz Zsigmond utca közti területen utca megnyitására, építési telkek kialakítására. A Szabályzat
a Polgármesteri Hivatalban, valamint Szigetbecse (www.szigetbecse.hu) weboldalán
is megtekinthető.
***
A testületi tagok több ingatlanügyben,

ingatlanvásárlási ügyben hoztak döntést,
illetve tárgyaltak meg.
***
Egyebek napirendben tájékoztatást kaptak jelenlévők az URNAFAL építésének
megkezdéséről, a DAKÖV ivóvíz- és
szennyvízközmű szolgáltatási jogkörének
engedélyezéséről, valamint a négyévenkénti kötelező kéményseprési munkáról,
melyet a Katasztrófavédelmi Hatóság munkatársai fognak elvégezni.
***
Takács András polgármester tájékoztatást adott arról is, hogy NATURA 2000
besorolást kapott az üdülőterület.

2016. november 23.
• Elkészült a 2017. évi költségvetési koncepció

***
Riedl Béla alpolgármester arról informálta a testületi tagokat, hogy Szigetbecsére a
Felvidékről betelepítettek emlékére – az
ügyben érintett lakosok – emléktáblát szeretnének állítani a Katolikus templom falán.
2017. évben a Magyarországra telepítettek
70 éves évfordulója lesz. Az emléktábla
elkészítésére még nincs elég fedezet, s ehhez kéri az Önkormányzat támogatását. A
Képviselő-testület a kérést támogatja, a
támogatási összegről a bekerülési költség
teljes ismeretében fog dönteni.
***
Szigetbecse Önkormányzata ez évben is
karácsonyi csomagban részesíti az öregségi
nyugdíjas lakosságot, valamint a nagycsaládosokat. A testületi tagok ezért megtárgyalták a csomag összeállítását, vásárlását
és kiosztásának előkészületeit.

tási összeget az önkormányzat hivatala
épületének felújítására, korszerűsítésére
kívánják felhasználni.
***

• Önkormányzat megállapította a 2017. évi bérleti díjakat és
adómértékeket
• Szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól döntöttek
Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 2017. évi költségvetési koncepcióját. A koncepcióban szereplő célkitűzések
figyelembevételével fogják elkészíteni a
jövő évi költségvetést.
***
Az év közben felmerült feladatok végrehajtása érdekében, azok forrásának biztosítására, rendelettel módosították az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetését.
***
Önkormányzat felülvizsgálta a helyi adókat, döntése értelmében azokon nem változtat, a 2016. évi adómértékek maradnak
érvényben. Az üdülőingatlanok bérleti díját
2017. január 1-től 25%-kal emeli meg.

***
Az Önkormányzat rendeletet alkotott a
szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól. A felhívást a tűzifa igénylésére és a
szabályokat a Krónikában külön oldalon
közöljük.
***
Döntöttek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésében. Három főt részesítenek ösztöndíjban.
***
Takács András polgármester tájékoztatást adott – az adósságkonszolidációból
nem részesülő önkormányzatok részére
megállapított támogatási keretéből – elnyert 20 millió Ft támogatásról. A támoga-

Képviselő-testület 250.000 Ft támogatást
ítélt meg a Felvidékről községünkbe telepített lakosság emléktáblájának elkészítésére.
Döntött a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület részére működési kölcsön kezességvállalásáról.
***
Egyéb napirendi pont keretében megtár gyalták a „Mikulásfutás” rendezvény előkészítését, a Művelődési ház csapadékvízelvezetésének sürgős megoldását, a buszmegállók korszerűsítésének, világításának
szükségességét.
***
Megtárgyalták az iskola SZMK kérelmét
játszótér építésének támogatásáról. A képveselők állásfoglalása szerint ez ügyben
még egyeztetés szükséges a szülőkkel és az
iskola vezetőivel.

Kéményseprési tájékoztató
Pest megye területén is a katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szerve vette át a kéményseprési feladatokat. A négyévente elvégzendő műszaki felülvizsgálat – ingyenes a magántulajdonban lévő ingatlanhoz kapcsolódó kémények esetében. Kéményseprésről
bővebben a www.szigetbecse.hu weboldalon olvashat.
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Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
kérelemre, egyedi elbírálás alapján önkormányzati segély keretében, természetbeni juttatásként szociális célú tűzifa támogatást
nyújt a szociálisan rászorultaknak. A tűzifa mennyisége maximum 5 m3.
Tűzifát az igényelhet, aki 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,
• rokkantnyugdíjra,
• ápolási díjra,
• települési támogatásra jogosult,
• halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
• háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
A kérelmet a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatalnál
lehet benyújtani formanyomtatványon 2017. január 30-ig.
A kérelmek elbírálása folyamatosan történik a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségének erejéig, de legkésőbb 2017. február 15-ig.

A magyar Országgyűlés 2012 decemberében, a 86/2012. (XII.
7.) sz. határozatával nyilvánította a Felvidékről kitelepített
magyarok emléknapjává április 12-ét. Jövő évben 70 esztendeje lesz annak, hogy ezen a napon indult a szülőföldjükről kitelepített felvidéki magyarokat szállító első vonatszerelvény Magyarországra.
A Szigetbecsére telepített felvidékiek emlékére az érintett
lakosok emléktáblát kívánnak elhelyezni a katolikus templom
falán még ez évben, a karácsony előtti napokban. Az emléktábla
megvalósítási költségeire a támogatás összegyűjtése folyamatban
van. A szervezők kérik a lakosságot, akinek lehetősége van rá, az
anyagilag támogassa az emléktábla megvalósítását. Szervezők:
Ridl Béla és Kemény István.
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A Pest Megyei Német Önkormányzat jóvoltából a Német
Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium (DNG) egyik tanulója,
név szerint Deminger Diána szigetbecsei (9. c osztályos) ez
évben elnyerte a Pest Megyei Nemzetiségi Ösztöndíjat. Az ösztöndíjban részesülés alapfeltétele volt az aktív nemzetiségi tevékenység, a legalább 4-es tanulmányi átlag, illetve az osztályfőnök
és az igazgató ajánlása.

Az ünnepélyes átadóra 2016. november 6-án, az észak-magyarországi Nemzetiségi Gálán került sor. Diának szívből gratulálunk,
további eredményes tanulmányokat és aktív nemzetiségi tevékenységet kívánunk!

2016. november 16-án a Német Nemzetiségi Gimnázium és
Kollégium meghívására Budapesten, a Magyarországi Németek
Házában rendezvényen vettek részt Szigetbecséről a Német
Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, civil szervezeti vezetők és a
Juhász család. A rendezvényen az iskola a „Svábok elhurcolása és
kitelepítése – 70 éve történt” című projektjének eredményeiből
számolt be. Örömmel írhatom, hogy a projekt készítésében egy
szigetbecsei diák, Sós Soma is eredményesen részt vett. A projektről DVD is készült. E téma iránt érdeklődők a felvett interjúkat (köztük a szigetbecsei Juhász Lászlónéval készült interjút)
megtekinthetik a gimnázium weboldalán: http://dng-bp.hu/ a
svábok kitelepítése, elhurcolása menüpont alatt, regisztrációt
követően.

Elkészült Szigetbecse Helyi Építési Szabályzata. Az Önkormányzati rendelettel módosított tervet és településszerkezeti rajzokat a www.szigetbecse.hu weboldalunkon a Közérdekű adatok
menüpontnál, a Településszerkezet almenüpontnál lehet olvasni
és letölteni.
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Hivatalosan is bemutatták Matkópusztán az eFusion névre
keresztelt kétüléses repülőgépet, melynek különlegessége,
hogy a világon elsőként teljesen elektromos meghajtású. A
repülőgép Kecskeméten készült két cég, a Siemens Zrt. és a
Magnus Aircraft Zrt. együttműködésével. Szinte alig lehet
hallani az eFusion hangját. Az elektromos motor hajtása vízhűtéssel történik. A legfőbb különbség, hogy a zaj és a vibráció terhelése jóval kevesebb a benzines társához képest, a
nyomatéka a motornak jóval magasabb, illetve nincsen semmilyen károsanyag- kibocsátása a rendszernek. A repülőgép
jelenleg körülbelül fél órát tud a levegőben tölteni. Ehhez az
energiát 9 darab 10 kilogrammos akkumulátor biztosítja.
Repülés után ezeket alig 3 perc alatt ki lehet cserélni. Andréka
Domonkos, a Magnus Aircraft Zrt. igazgatójának közlése szerint a gép fejlesztését addig folytatják, amíg a jelenlegi egyórás üzemidőt többórásra tudják hosszabbítani, továbbá hozzátette, hogy a gép oktatásra, így kényszerhelyzeti képzésre
és műrepülésre is alkalmas. A mintegy egymillió euróból
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kifejlesztett eFusion nevű típus könnyűszerkezetes repülőgép,
ami kompozit anyagokból készült, súlya pedig mindössze 410
kilogramm. A gép iránt óriási az érdeklődés világszerte. Az
újszerű gép sorozatgyártása az első tesztrepülések után 2017ben indulhat, de már előrendelhető.
Az eFusion repülőgéphez a motor vázát Szigetbecsén készíti a Szabó Szerszámkészítő Bt. Siker ez Szigetbecsének, de
nagy siker és érdem a Szabó Bt.-nek. A hír kapcsán kerestem
fel a cég ügyvezető igazgatóját, Szabó Bélát a társaság telephelyén.

Hogyan sikerült elnyerni a repülőgép motorváza gyártásának megrendelését?
Több cég adott be pályázatot a gyártásra, s közülük a mi
ajánlatunkat fogadta el a zrt. Személyesen meglátogatták a
műhelyünket, megnézték a gépállományunkat, a cég szakember
állományát, tájékozódtak eddigi munkáinkról. Ezek alapján alkalmasnak tartották a bt.-t a gyártásra.
Milyen mennyiségre van jelenleg megrendelésük?
Jelenleg 23 db motorváz gyártására kaptunk megbízást. Folyamatosan történik a gyártás. Több alkatrészből áll a motorváz, több folyamaton keresztül, s több gépen folyik a készítése.
A repülőgép fejlesztését tovább tervezik, így annak függvényében fog változni a megrendelés mennyisége és a motorház esetleges módosítása.
Bemutatná a szerszámkészítő bt.-t? Hogyan és mikor alakult? Milyen szolgáltatást vállalnak?
Társaságunk, a Szabó Szerszámkészítő Bt. 1991. 12. 20-án
alakult. Telephelyünk Szigetbecsén, a Fortuna köz. 12. sz. alatt
található, mintegy 450 m2 alapterületű üzemcsarnokban, de
Somogy megyében is nyitottunk egy újabb telephelyet. A társaság tulajdonosai belföldi magánszemélyek, akik egyben a cég
irányítását is végzik. Megalakulásunkkor a szerszámgyártás
volt a fő tevékenységünk, amelyhez csatlakozott különböző gépalkatrészek felújítása. Az alkatrészek felszerszámozását a tervezéstől a gyártásig vállaljuk, rajzok, illetve modellek alapján.

Fejlett CAD/CAM szoftverekkel végezzük a tervezést, és támogatjuk a gyártást. Modern CNC gépeinken szavatoljuk a gyors
és megbízható munkát. Ezen felül vállalunk bérmérést TESA
MICRO-HITE 454 típusú mérőgéppel. Egy munka nem ér véget
számunkra a szerszám átadásával, elvégezzük az esetleges karbantartásokat, módosításokat, hogy az általunk létrehozott termék a lehető legtovább végezzen hatékony, minőségi munkát.
Jelenlegi létszámunk 9 fő. Elmondhatom, hogy komoly gépparkkal rendelkezünk: CNC-megmunkáló központ, CNCtömbszikraforgácsoló, CNC-eszterga, TESA mérőgép (454
mm), manuális-tömbszikraforgácsoló, huzalszikraforgácsoló, 5
db marógép, 2 db esztergagép, síkköszörű, élköszörű, palástköszörű, fűrészgép, fúrógépek.
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Pályázati lehetőséggel
szoktak élni?
Egy SODICK VZ300L
típusú huzalszikraforgácsoló gép beszerzésére
nyertünk pályázatot 2015ben kapacitásbővítő beruházás keretében a Széchenyi 2020 uniós pályázattal. Előző évben pedig az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER keretében egy TOS
Trencín SN 32/1000 típusú univerzális csúcsesztergára (mely a hagyományos gépekkel végzett gyors és változatos munkát teszi lehetővé), valamint egy Baoli CPQD15-M
benzin/gáz üzemű targoncára és egy Excellent EX4060A típusú
startlyuk-fúró gépre (mely a huzalszikrázási munkálatokat segíti elő) nyertünk pályázati támogatást. Mindig figyeljük a pályázati lehetőségeket, jelenleg is van beadva egy pályázatunk
nagyteljesítményű CNC megmunkáló központra és egy CNC
vezérlővel működő univerzális szerszám marógép vásárlására.
Gépparkunk növekedése miatt szükséges a közeljövőben bővíteni a műhelyünk területét.
Vannak-e állandó partnereik, illetve állandó megbízatásaik ugyanazon szerszám, termék gyártására?
Több partnerünkkel van kapcsolatunk már hosszú ideje, akik
rendszerint nálunk rendelik meg az alkatrészek, szerszámok
gyártását, javítását, felújítását. Változik a technika, így ugyanazon termék gyártására ritkán kerül sor, az új termékek gyártására kapunk megbízást az új és régi partnereinktől egyaránt.
Mi a titka a vállalkozása eredményességének?
A komoly géppark mellett a legfontosabb a kvalifikált szakember. Elmondhatom, hogy nálunk
képesített, jó szakemberek
dolgoznak, jó minőségű
termékek kerülnek ki a
műhelyből. Természetesen
figyelni kell a piaci igényeket, a technikai fejlődést. Szakoktatóként is
dolgoztam pár évet, ezért
szívesen alkalmazok fiatalokat is. Az évek során
sok szakembert képeztem
már ki a műhelyben. Fontosnak tartom, hogy a
munka során legyen sikerélménye a fiatalnak,
ami motiválja a további munkavégzésre. Meg kell ismerniük a
gyártás minden folyamatát, az első mozzanattól az utolsóig.
Nem siettetem őket a gyors munkára, időt hagyok a gondolkodásra, a folyamat megértésére is. Így válhat belőlük jó szakember.
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A szerszámkészítő bt.
másik ügyvezető igazgatója Szabó Bence, aki
fiatal gépészmérnök. Őt
kérdezem, hogy menynyire látja saját elképzelését megvalósulni a
bt. munkájában és vezetésében? Mennyire nehéz feladat számára a
cég menedzselése?
Műszaki érdeklődésem
már gyermekkoromban
megmutatkozott, mindig
szerettem a motorokat,
gépeket, így tudatos volt a pályaválasztásom. Az Óbudai
Egyetem gépészmérnöki karán jó elméleti és gyakorlati oktatást
kaptam. Egyetemi kapcsolataim révén került hozzánk egyik
szakemberünk is, és foglalkoztatunk gyakornokokat. Fontosnak
tartom a fiatal munkaerőt, mivel gyorsan tanulnak, megfelelő
képzettségűek és jól tudják kezelni a gépeket.
Közel egy éve dolgozom rendszeresen a műhelyben, de már
előtte is aktívan vettem részt a munkában. Az elektromos repülőgép gyártás indulása jó kihívás volt számomra, melynek
folyamatában már kezdettől benne vagyok. Fontosnak tartom a
kapacitásunk bővítését, mivel beruházásaink bővítésével több
munkaigényt is ki tudunk elégíteni. Ezért is adunk be pályázatokat, melyek elnyerésével gyors és költséghatékony beruházást
tudunk megvalósítani. Több géppel gyorsabb gyártást érjünk
el, ez a célkitűzés. Nem operátorokat akarunk foglalkoztatni, itt
a dolgozónak folyamatosan kell gondolkodni, felkészülni, programozni, fejben ott kell lenni a feladatnál. A cégünknél a termelésirányítás lett először monitorozva, adatbázis készül minden
munkáról, így jelentősen megkönnyíti a döntéseket a munkafolyamat kialakításában.
A cég menedzselésében
édesapám sokat segített
tapasztalatával, tudásával. Ezt az átvett tudást,
tapasztalatot szeretném
még fejleszteni. Nyílván
még új számomra ez a feladat, de ezt egy egészséges kis nyomásnak érzem.
Megkönnyíti a dolgomat,
hogy édesapám még aktívan dolgozik, segítséget
ad, amikor kell, de a
műhelyt érintő döntéseket
már én hozom. Édesapám
segítségét ezúton is megköszönöm. Jól működő,
fejlődőképes vállalkozás
üzemeltetése a célom, ami
jó gépek és jó munkaerő nélkül nem lehetséges.
Köszönöm a beszélgetést, a Szabó Szerszámkészítő Bt.
munkájához sok sikert, eredményes gazdálkodást kívánok!
Lumei Joli
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Az angol Halloween szó szerinti fordításban a Mindenszentek (All Hallows) előtti estét jelenti. Ősi kelta ünnep, az Írországban és Skóciában élő törzsek ezen a napon ünnepelték az újévet
– a Samhain-t, vagyis „a nyár végét”, és ilyenkor egyszerre hódoltak a Napisten és a Holtak Ura előtt. Hitük
szerint ugyanis ezen a napon tért vissza a földre azoknak a bűnösöknek a lelke, akik az elmúlt esztendőkben haltak meg, és azóta
állatok testében „léteztek”. Megfelelő áldozatok bemutatásával ezen a napon engesztelést lehetett szerezni az elhunytaknak, hogy
ez által átkelhessenek a mennyországba. Kétségtelenül a legismertebb jelképe Halloweennek a faragott töklámpás, amely eredetileg kettős célt szolgált: egyrészt távol tartotta a gonosz szellemeket, másrészt pedig így világítottak a halottak szellemeinek, hogy
azok hazatalálhassanak.
Napjainkra már itthon is egyre inkább divatos lett a Minden-szenteket megelőző nap bulizós, játékos hangulata. Főleg a gyermekek kapnak előszeretettel az alkalmon, hogy boszorkányos és ijesztő ruhákat öltsenek, kivájt tökökből lámpásokat készítsenek.

„TÖK”- jó délutánok az iskolában
Ebben a tanévben először szerveztem tökfaragó délutánt a diákok körében. Az őszi szünet előtti napokban a tanulók már előre
készültek erre a programra, és a tökfaragáshoz szükséges eszközökkel, sablonokkal felszerelkezve érkeztek. Izgatottan beszélgettek arról, hogy az ő kis csapatuk hogyan készíti majd el a tökfejet. A néhány órai vidám, lelkes faragás végén mókás alkotások
születtek.
A kész munkákat az iskola bejárata előtt állítottuk ki, és az ezt
követő Halloween bulin versenyt is hirdettünk a „legötletesebb
tök” címért. Ezúton is köszönjük a tökök felajánlását a 4. osztályos Szabó János szüleinek!

„TÖK”-jó buli
Az őszi szünet előtti napon ismét megrendeztük a gyerekek
körében egyre népszerűbb Halloween bulit. A gondos, kreatív
szülők közreműködésével a tanulók rémisztő jelmezeket ölthettek
magukra. (Köszönet azon szülőknek, akik segítségünkre voltak.)
Zenével, „lufitáncccal”, büfével, arcfestéssel és jelmezversenynyel folytatódott a délután.

A hátborzongató arcfestésekről iskolánk egykori tanulója, Bartal
Emese és barátnője gondoskodott. Köszönet kedvességéért.
Köszönöm mindenkinek a szervezésben nyújtott segítséget, kiemelten Farda Hajnalkának, Huszár Szilviának, kollégáimnak és
a diákönkormányzat tagjainak. Újfent bizonyítást nyert, hogy
együtt, összefogva minden sikeresebb!
Végh Alexandra

Gratulálunk Neki és büszkék vagyunk Rá!
Nagy öröm számunkra, hogy sok kisgyermek rajzát beküldhettük a pályázatra és őszintén reméljük, hogy ezzel is alkotó bátorságuk fejlesztését támogattuk.
A díjátadás ünnepélyes keretek közt november 17-én,
Ráckevén a Skarica Máté Városi Könyvtárban történt.
A rajzok a könyvtárban még november végéig megtekinthetőek!
Szamosyné Gellén Mária
óvodapedagógus

Gyermekrejtvény megfejtések:

A NOE ráckevei szervezete „Az Én Családom Apraja- Nagyja”
címmel rajzpályázatot hirdetett, melyen a Szigetbecsei Tóparti
Óvodát a Süni nagycsoportos és a Mókus kiscsoportos gyermekek
munkái képviselték. Gyermekeink szívesen rajzoltak, meg is lett
az eredménye.
Szabó Csenge a Mókus kiscsoportból a rajzpályázaton Különdíjban részesült.

Szókereső: Mint kisgyermek született
Karácsonyi torta matek: K=13+2x4=22=2x(a+b)
Fejtsd meg a rébuszokat: a: körző, b: Pitagorasz
Csanádi Imre vers: karácsonyi szépségben
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Az őszi jeles napjaink megünneplésének keretében, október 7.én óvodánkban második alkalommal rendeztük meg a Mihály
napi vásárt.
Nem csak az óvodások, óvó nénik, de a rendezvényen résztvevő, szülők is izgalommal várták ezt a napot.
A gyermekek, óvó nénik és dadus nénik lázas készülődése már
hetekkel korábban megkezdődött Minden óvó néni saját csoportjával és a lelkes szülőkkel együtt saját készítésű tárgyakkal, vásári portékákkal készült a nagy napra. Felidéztük a korabeli szokásokat, hagyományokat a Kisóvoda udvara vásári forgataggá változott, ahol a szülők kínálták a szebbnél- szebb, ötletesebbnélötletesebb „portékákat”.
A Szigetbecsei Tóparti Óvoda összes dolgozójának és pedagógus csapatának is köszönet, hiszen a rendezvény sikerességében

Az ősz beköszöntével és a nagy hidegek
elmaradtával sajnos ismét megjelentek a
felső légúti vírusos betegségek, ezekről
szeretnék most néhány gondolatot megosztani.
A meghűlés (nátha) a felső légutak heveny, vírusos fertőzése következtében alakul ki. Ilyen esetben a vírusok megtelepszenek a felső légutak (orr, garat) nyálkahártyáján, és emiatt jönnek létre jellegzetes
tünetek. Ezeket a tüneteket már mindanynyian jól ismerjük: gyengeség, elesettség,
hőemelkedés, láz, orrfolyás, torokfájás,
köhögés, fejfájás. Általában a tünetek
néhány nap, egy hét alatt maguktól mérséklődnek, elmúlnak. A betegség cseppfertőzéssel terjed, ezért közösségekben járvá-

ők is tevékenyen részt vettek, bebizonyítva, hogy egy jó cél érdekében, összefogással, jó szervezéssel ilyen hatékony eredményt
lehet elérni.
Az áldozatos munka meghozta gyümölcsét!
Köszönetet érdemelnek azok a közreműködő szülők, nagyszülők, akik segítettek, energiájukat nem kímélve tevékenyen részt
vettek a Mihály-napi vásár lebonyolításában, és azoknak a szülőknek, nagyszülőknek, akik pénztárcájukat nem kímélve hozzájárultak a bevétel gyarapításához.
Ennek a közös munkának az eredményeképpen az óvoda javára 205.000 Ft gyűlt össze.
A bevételből a gyerekek számára új, korszerűbb ágyakat szeretnénk vásárolni!
Köszönjük!
Szamosyné Gellén Mária,
Schneckné Bukovszky Judit
óvodapedagógus
intézményvezető

nyok alakulhatnak ki (óvoda, iskola). A
betegség kockázata abban rejlik, hogy
legyengült, idős, társbetegségekkel rendelkező betegekben, illetve kisgyermekeknél
szövődmények kialakulásához vezethet.
Ezek a betegségek (arcüreggyulladás,
középfülgyulladás, tüdőgyulladás) már
antibiotikum kezelést tesznek szükségessé.
A megelőzés lehetőségei az immunrendszer támogatása. Az immunrendszer megfelelő működéséért sok mindent tehetünk:
legyünk sokat friss levegőn, fontos a megfelelő mennyiségű alvás, a stressz kerülése. A dohányzás és mértéktelen alkoholfogyasztás is fontos az immunrendszer
működéséhez. Napi ötszöri zöldség- illetve gyümölcsfogyasztás kellő vitamint juttat a szervezetbe, kiegyensúlyozott táplálkozás mellett nem szükséges vitaminkészítmények fogyasztása. A sport is segít
megőrizni az erős immunrendszert, ehhez
elegendő napi 30-60 perc rendszeres mozgás, lehetőleg friss levegőn (séta, futás,
biciklizés). Az immunrendszert erősíti a

szauna, hideg-meleg lábfürdő és váltózuhany is. A megelőzés módja még a tömeg
kerülése, zárt térben sok ember között a
kórokozók gyorsan el tudnak szaporodni.
Naponta többször mosson kezet vízzel és
szappannal, hiszen a kórokozók a tárgyakról is az emberekre juthatnak. A rendszeres
és alapos szellőztetés megszabadítja a
szoba levegőjét a kórokozóktól, és segít
megelőzni a nyálkahártya kiszáradását
fűtési időszakban. Az influenza ellen megelőzési lehetőség a védőoltás, ez különösen idősek, krónikus betegségben szenvedők számára ajánlott. A védőoltás 60 év
felett, valamint krónikus betegségek esetén térítésmentes. A tüdőgyulladás leggyakoribb kórokozói ellen is létezik már védőoltás, ami egy oltással életre szóló védelmet ad, ez 50 év felett ajánlott (sajnos
jelenleg OEP által nem támogatott készítmény, emiatt magas az ára).
Kellemes, betegségektől mentes őszi-téli
napokat kívánok:
Dr. Csernyi Zsuzsanna, háziorvos
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Az idei nevelési évben lehetőséget kínáltunk fel partnereink
számára, hogy bepillantást nyerjenek óvodai életünk mindennapjaiba. November 14–18-ig nyílt hetet szerveztünk, melyre meghívtuk a képviselő-testület tagjait,
a nemzetiségi önkormányzat képviselőit, a település
jegyző asszonyát és polgármesterét, a Szigetbecsei
Általános Iskola igazgatóját, igazgatóhelyettesét és
természetesen az iskola pedagógusait is.
Örömmel tapasztaltuk, hogy nagy létszámmal
voltak jelen vendégeink, az érdeklődés megmutatkozott az édesanyák, édesapák, sőt a nagyszülők körében is mind a három csoportban.
Szívesen látogattak be intézményünkbe, és figyelték, szemlélték
gyermekeiket, unokáikat az óvoda berkein belül.
Fontosnak tartjuk, hogy az óvodába lépés első pillanatától
kezdve lehetőséget adjunk partnereink számára az adott korcsoportok megismerésére, a gyerekek óvodai életének jellemző sajátosságainak és élményeinek bemutatására. Éppen ezért minden
csoportban két alkalommal, mindkét óvodapedagógus egy-egy

nap megmutathatta, hogy hogyan zajlik irányítása mellett az
óvodai élet, milyen lehetőségeket kínálnak fel a gyermekek
részére személyiségük sokoldalú fejlesztéséhez.
Örömmel vettük a Szigetbecsei Általános Iskola igazgatójának, illetve igazgatóhelyettesének és tanítónőjének
érdeklődését irányunkban. Látogatásuk alkalmával a
nagycsoportos gyermekek délelőttjeinek egy részébe
pillanthattak be.
Az idei nevelési év során még március végén szeretnénk újra óvodánkba invitálni az érdeklődőket!
Rudolf Steiner szavaival zárom gondolataimat:
„A nevelés művészet. A gyermek, mint útját kereső vendég érkezik meg hozzánk, akinek akarata, érzése és a gondolkodása a jóságot, igazságosságot és igazságot tartalmazza. A gyermek a gazdag jövőből érkezik, ránk bízva önmagát. A mi dolgunk
a védelmezés, odafigyelés (meghallgatás), kísérő figyelem (várakozás) és vigaszt nyújtó bizalom (kérdezés).”
Találkozzunk újra! Legyünk érdeklődőek és figyeljünk gyermekeinkre!
„Őzek, nyulak, szarvasok,
hol alusztok éjjel?
Betakar minket az erdő
köddel, falevéllel.”

Október 4-én, kedden az egész óvoda
útra kelt, délelőtti kirándulást szerveztünk
az Állatok világnapja alkalmából.
Már korán reggel 8.30 órakor indult a
buszunk Szigethalomra a nemrégiben
megnyílt Vadasparkba. A picik és a nagyobbak is nagy várakozással és izgalommal telve indultak neki a kirándulásnak.
Megérkezésünket egy sétával kezdtük,
mivel a bejáratig legalább fél kilométeres
gyaloglással lehetett csak eljutni. Ez azonban még a kiscsoportosoknak sem vette el
a kedvét, vidáman, jókedvűen sétáltak
nyafogás nélkül. A Vadasparkban rengeteg
állatot láthattak a gyerekek: baromfiudvar

lakói (tyúkok, kacsák, libák, kakasok,
gyöngytyúkok), birkák, kecskék, lovak,
pónik, őzikék, szarvasok, nyuszik, rókák,
papagájok, ormányos medve, vaddisznók,
a halastóban aranyhalakat. A helyszínen

lehetett vásárolni eleséget a kétlábú és
külön a négylábú állatok számára, ezzel
etethettük csak őket. Minden gyermek
kipróbálta és etette az állatokat, nem féltek
a közelségüktől. A vadaspark körbejárása
után lehetőség volt még a játszótéren egy
picit hintázni és mászókázni is. Tartalmas
két órát töltöttünk a gyerekekkel a szabadban, sok mozgással, sétával és élménnyel
gazdagodva tértünk vissza az óvodánkba
ebédre.
Schneckné Bukovszky Judit
intézményvezető
Élményeinkről beszéljenek a képek!
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SZÓKERESŐ
„Betlehem kis falucskában
Karácsonykor, éjféltájban
Fiú Isten ember lett,
………………………….”
Az ábrában három értelmes szót rejtettünk el.
Ezekből kirakhatod a Kolompos együttes által
énekelt dal befejező sorát. A szavakat vízszintesen,
függőlegesen és átlósan is keresheted!

FEJTSD MEG A RÉBUSZOKAT!
Mind a kettő matematikával kapcsolatos kifejezés.
a:

t

...........................................................................................................
b:

Helyettesítsd a képeket betűvel, s megkapod a vers utolsó sorát.

Csanádi Imre
KARÁCSONY FÁJA

Karácsonyi torta matek
Egy téglatest alakú torta
tetejét és oldalait leöntöttük csokimázzal, majd
kockákra vágtuk a tortát.
Egy kocka élhosszúsága a
torta magasságával egyenlő. Pontosan 4 db olyan
kocka van, amelyiknek 3
oldala, 14 db pedig olyan,
amelyiknek 2 oldala csokis.
Hány kockára vágtuk a
tortát?

A karácsony akkor szép,
hogyha fehér hóba lép, –
nem is sárba, latyakba…
Ropog a hó alatta.
Hegyek hátán zöld fenyõ,
kis madárnak pihenõ, –
búcsúzik a madártól,
õzikéktõl elpártol.
Beszegõdik, beáll csak
szép karácsony fájának;
derét-havát lerázza,
áll csillogva, szikrázva.
Ahány csengõ: csendüljön,
ahány gyerek: örüljön,
ahány gyertya: mind égjen
.........................................
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MEGHÍVÓ
A Szigetújfalui Zenebarátok
Egyesülete
szeretettel vár minden
Kedves Érdeklődőt

Lohr Kapolle és a
Szigetbecsei Zenebarátok Köre
szeretettel meghívjuk a lakosságot a

2016. december 11-én
(vasárnap) 14 órakor

2016. december 18-án
(vasárnap) 15 órakor

a Szigetbecse Római Katolikus
Templomban tartandó

a szigetbecsei Petőfi Sándor Művelődési Házban
tartandó közös

KARÁCSONYI
KONCERTJÉRE

2016. 09. 10-én született
Wéber Regina Nikoletta és Markó Csaba gyermeke
ZÉNÓ
2016. 09. 28-án született
Garai Laura és Sziklai Zsolt Balázs gyermeke
ZSÓFIA
2016.10.21-én született
Major Hajnalka Rita és Pilczinger Zsolt gyermeke
PETRA
2016. 11. 02-án született
Feigl Enikő és Boros Csaba gyermeke
MILÓ RENÉ

Nyirő Mihály és Pozsonyi Mária Katalin
2016. 10. 29-én kötött házasságot

Köszönet
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Katona József temetésén
részt vettek és a család fájdalmát részvétükkel, virágok elhelyezésével enyhítették.
a Gyászoló család

Dickmann Józsefné szül.: Kreisz Ludmilla
elhunyt 2016. 10. 27.
élt 90 évet

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