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Békés, megadó türelemmel viseljük a kará-
csonyi ünnepeket követő, váratlanul az
igazi téli arcát mutató, hideg, zimankós ja -
nuári heteket. Ha tél van, hát legyen tél.
Használjuk ki a havat, a jeget, koptassuk le
korcsolyáinkról az elmúlt évek alatt rárakó-
dott rozsdát, bújjunk meleg ruhába és élvez-
zük ki a hó, a tél adta örömöket.

Induljunk neki jókedvvel, tenni akarással
az új esztendőnek, hiszen a ránk váró sok-
sok feladatnak csak így tudunk megfelelni.
Jó hangulatban, bizakodva, könnyebben
érünk dolgaink végére, hamarabb érjük el
céljainkat.

A múlt évben befejezett, és az ez évi teen-
dőket előkészítő munkák okot adnak a biza-
kodásra.

2016-ban tovább fejlesztettük települé-
sünk infrastruktúráját, biztosítottuk a te le -
pülés zavartalan működését, ápoltuk és szo-
rosabbá tettük kapcsolatainkat a gazdálkodó
és civil szervezetekkel, és lehetőségeink tel-
jes kihasználásával gondoskodtunk a szoci-
álisan rászorult la sok társainkról, segítettünk
a nehéz helyzetbe kerülteken vagy eny -
hítettünk szorongató gondjaikon. Óvtuk,

ápoltuk hagyományainkat, szerveztük a falu
kulturális, szabadidős és sportéletét.

Az idei esztendő is hasonló feladatokat ró
ránk, kiegészítve né hány új elemmel. A
község működésének zavartalan biztosítása
mellett, néhány teljesen új, az évek során
nem ismétlődő feladat is előttünk áll. Olyan
feladatok, melyek hosszú távra, akár évtize-
dekre is meghatározzák a közösség életét,
kijelölik a fejlődés irányát.

Ezek legfontosabbjai: telekalakítás a Mó -
ricz Zsigmond – Fazekas Mihály utca kö -
zött, a Honvéd utca korszerűsítése, urnafal
építése, kerékpárút építésének indítása a Réti
út és a strand között, járdaépítés a Ma kádi
úton, vagy a Polgármesteri Hivatal felújítása.

Községünk az elmúlt évtizedek kitartó,
szorgalmas munkájával kivívott egy elis-
mertséget az ide látogatók és a környező
települések lakói előtt. Büszkék lehetünk
erre, de egyben kötelezettségeket is jelent
számunkra ez az elismerés. Közös felada-
tunk – önkormányzaté és lakosságé egy-
aránt –, hogy ezt az elismertséget továbbra
is fenntartsuk, és nem csak a kívülről jövők
miatt, hanem saját büszkeségünk, esztétikai

igényünk, a rend, a szépség, a kellemes la -
kókörnyezet fenntartása miatt is.

Ezek tehát azok a feladatok és célok,
melyeknek közös erővel történő végrehajtá-
sa, elérése esetén, év végén jó szívvel, nyu-
godt lelkiismerettel készíthetünk számadást,
és hasonló bizakodással nézhetünk az ezt
követő esztendő elé is.

Legyen a falu minden lakója alkotó része-
se a 2017-es esztendő közösséggyarapító,
értékteremtő tevékenységének. 

Kívánok hozzá mindenkinek jó egészsé-
get, békés, boldog sikerekben gazdag esz-
tendőt!                                

Takács András 
polgármester

Újévi köszöntő 



A már hagyománnyá váló karácsonyi csomagot nagy odaadással
készítették és hordták ki képviselőink a nyugdíjasainknak. Ez
évben lehetőség adódott arra is, hogy a nagycsaládosokon kívül
minden becsei gyermek kapjon ajándékcsomagot karácsonyra az
önkormányzattól. 

Elsőként említem meg a december 3-ára meghirdetett Jótékony -
sági Mikulásfutást, sok – főként gyermekek – részvételével. Szép
napsütéses időben futhattak a jótékonykodók, teljesítményüket a
Mikulás szaloncukorral, gyümölccsel jutalmazta. A Balassi téren
kellemes beszélgetés, zeneszó mellett lehetett elfogyasztani a zsíros
kenyeret, meleg teát és forralt bort. A jótékonykodásból befolyt
nyolcvanezer forintot a szervezők az iskolás és óvodás gyermekek
részére ajánlották fel. Köszönjük a szervezést a Képviselő-testület
tagjainak, Czár Jánosnak, Szűcs Tamásnak. 

A rendhagyó Mikulásfutás egyik fontos eseménye volt még,
hogy a fogyatékossággal élők világnapja alkalmából egy kerekes
székes becsei lakosnak, Répás Tündének ajándékot adott át Takács
András polgármester és Lumei Sándorné, a Közalapítvány elnöke. 

December 11-én került sor a Szigetújfalui Zenebarátok Egye sü -
letének karácsonyi koncertjére a Szigetbecsei Római Katolikus
templomban. Másnap, december 12-én a Szigetbecsei Hagyomány -
őrző Kör verses, zenés előadást adott a Nyugdíjas Klub év végi
ünnepségén. A Klub vezetősége vacsorával, táncesttel és ajándék-
kal lepte meg tagjait. A Hagyományőrző Kör karácsonyi kézműves
foglalkozás szervezésével is hozzájárult az ünnepi előkészületek-
hez, s szebbnél szebb díszek készítésével készítette fel a gyerekeket
a karácsonyra. 

December 18-án a Lohr Kapelle és a Szigetbecsei Zenebarátok
Köre közös karácsonyi koncertjükre invitálta nagy szeretettel a la -
kosságot a Művelődési Házba. Elmondhatom, hogy rendkívül jól
sikerült a koncert, az ünnepségsorozat méltán egyik leghangulato-
sabb, legszínvonalasabb, legünnepélyesebb előadása volt. Kö szö-
net érte a szervezőknek és a fellépőknek. 
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Számomra a karácsony az ajándékozás, az örömszerzés, a családi együvé tartozás, a szeretet és a finom falatok ünnepe. De a
karácsony nem mindenkinek jelenti ugyanezt, még sokan vannak az országban, akiknek a meghittség ünnepe inkább a szomo-
rúság, az elhagyatottság érzetével társul. Számosan élnek közöttünk olyanok, akiknek nem jut ajándék, sem ünnepi koszt, akik
nélkülözni kényszerülnek az ajándékozás édes izgalmát, az együtt ünneplés boldogságát, és – a „megváltó” hétköznapokra várva
– magukra hagyottan, emlékeik társaságában töltik a karácsonyt. 

Szerencsére községünkben az önkormányzat és a civil szervezetek igyekeztek minden tőlük telhetőt megtenni annak érdekében,
hogy a rászorultaknak ajándékokkal kedveskedjenek, jótékonykodjanak, karácsonyi műsorok szervezésével meghitt hangulatot,
boldogságot teremtsenek az emberek lelkében. 

Így készültünk a szeretet ünnepére



A megfelelő jég és időjárásnak köszönhetően harmadik alkalom-
mal sikerült megrendezni a jégdiszkót Szigetbecsén, a Balassi téri
tavon. Örülünk, hogy ilyen sokan részt vettek az eseményen.
Forralt borral, forró teával, zsíros kenyérrel vártuk az idelátogató-
kat. Reméljük, mindenki jól érezte magát, kellően elfáradva,
átfagyva zárta a napot! 

Szeretnénk köszönetet mondani a rendezvény támogatóinak,
segítőinek: Szigetbecse Község Önkormányzata, Hoffmann
Mariann, Borbély Mária, Riedl Ramóna, Riedlné Bogdán Tímea,
Hoffmann Marcell, Kiss Andrea, Czár Péter, Czár János, Takács
Sándor, Takács András, Riedl Béla, id. Kancsár Zoltán, ifj. Kancsár
Zoltán.

Külön szeretnénk megköszönni a kiváló zenei és fénytechnikát
Király Zoltánnak (KáZé), Lepsényi Lászlónak és Lepsényi Ákos-
nak.

Riedl Béla szervező
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Az ünnepségsorozat zárásaként, december 20-án az általános
iskola 4., 5. és 6. osztályosainak a karácsonyi előadását nézhettük
meg az Általános Iskolában. Mindegyik karácsonyi műsor aranyos,
kedves, de amelyikben gyerekek a főszeplők, az számomra mindig
a legmeghatóbb, legszeretetreméltóbb, legaranyosabb. Most is ez
történt, amikor a gyerekek több vidám, kedves jelenetet adtak elő,
majd az ünnepség zárásaként egy királyi család életébe pillanthat-

tunk be, akik saját szenvedésük által tanulták meg a karácsony leg-
fontosabb üzenetét, a szeretetet. 

Köszönjük az előadást elsősorban a gyerekeknek, valamint a fel-
készítő tanároknak, Györkéné V. Andreának, Mészáros Editnek,
Jeschek Ibolyának, Csendesné Ferenczi Gyöngyinek, Végh
Alexandrának és Csoba Attilánénak. 

Lumei Joli

Jégdiszkó 2017. január 28-án 
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Schmidt Mihályné 1977-ben
kezdte óvoda pedagógusi pályafu-
tását. Első munkahelye a szigetcsé-
pi, majd a ráckevei napközi ottho-
nos óvoda volt. 1986-ban felsőfo-
kú óvónői képesítést kapott a
Kecs keméti Óvónőképző Inté -
zetben. 

A Szigetbecsei Tóparti Óvodá-
nak 1992 óta volt – kisebb megszakítással – az óvodavezetője. Az
évek folyamán önképzéssel, és továbbképzéseken való aktív rész-
vétellel folyamatosan tökéletesítette nevelési módszereit. 1993-ban
hallgatója volt a Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató Iroda 90 órás
„Kezdő vezetők” intenzív kurzusának. 2000-ben tanúsítványt szer-
zett a vezetőképző, menedzserképző című, 60 órás továbbképzésen.
1999-től aktívan részt vett óvodánk német nemzetiségi nevelésé-
ben. 2004-ben beiratkozott az Apor Vilmos Katolikus Főiskola né -
met nemzetiségi óvodapedagógus szakára, ahol 2006-ban végzett.
A továbbképzéseken látottakat a gyakorlatban alkalmazta, s szíve-
sen megosztotta kollégáival is. Mind óvodapedagógusként, mind
óvodavezetőként mintaként szolgált munkatársainak.

Szakmai munkáját precízen, magas színvonalon, példamutató-
an végezte. Nagy fontosságot tulajdonított a differenciált nevelés-
nek, a felzárkóztatásnak, a tehetséggondozásnak. Munkája során
mindvégig a folyamatosan megújulni akaró és tudó ember példa-
képe volt, ami az új módszerek alkalmazásában is megvalósult.
Kereste azokat a szakmai lehetőségeket, amellyel még változato-
sabb módon tudta felkelteni a gyermekek érdeklődését a minden-
napokban. 

Kiemelkedően magas szakmai színvonalú munkát végzett a
német nemzetiségi nevelés területén, kollégáit folyamatosan segí-
tette ezen a téren is.

Az új kollégák beilleszkedésében mentorként sok feladatot vál-
lalt. Munkatársait buzdította a továbbképzéseken való részvételre,

hogy tovább gyarapíthassák pedagógiai, módszertani tudásukat.
Munkáját mindvégig az óvodapedagógus szakma iránti elhivatott-
sága jellemezte. Munkájának elismeréseként 2014-ben Brunszvik
Teréz-díjban részesült.

Az óvodapedagógusi munkáján túl feladatot vállalt a község
Képviselő-testületében is, ahol több cikluson keresztül aktívan te -
vékenykedett. Fontosnak tartotta és tartja ma is a közösségi életet,
a községfejlesztést, az oktatási és kulturális tevékenységet, a falunk
jövőjét. Megalakulásától tagja a Szigetbecse Községért Köz alapít-
vány Kuratóriumának is. Kuratóriumi tagként a mai napig is nagy
figyelmet szentel, szívügyének tartja az óvodai nevelés támogatá-
sát. Az új óvodai épület beruházásának megvalósulásáért is sokat
tevékenykedett. Bízunk benne, – ha óvodai dolgozóként már nem
is, de nyugdíjasként – hamarosan láthatja annak megvalósulását is. 

2016 nyarán Margitka felmentését kérte a munkavégzés alól
nyugdíjba vonulása alkalmából. A Képviselő-testület sajnálattal, de
tudomásul vette kérelmét, s azt elfogadta. Így a 2016/17-es oktatá-
si évet már nem kezdte el, hivatalosan ez év áprilisában kerül nyug-
állományba. 

Margitka személyében egy olyan embertől kellett búcsúznunk,
olyan embert kellett elengednünk a megérdemelt nyugdíjas évei-
hez, aki hosszú éveken keresztül meghatározó személyisége volt
községünk életének. Rendkívül jól vezette az óvodát, munkatársai
felnéztek rá, tisztelték, óvodás gyermekei pedig nagyon szerették,
mai napig is örömmel találkoznak volt óvó nénijükkel. 

Kedves Margitka! Nyugdíjba vonulásod alkalmából ezúton is
sok szeretettel köszöntünk. Köszönjük, hogy mindig számíthat-
tunk Rád. További jó egészséget, boldog nyugdíjas éveket kívá-
nunk!

Lumei Joli

Elmúlik, mint száz más pillanat
S tudjuk mégis múlhatatlan,
Mert szívek, őrzik nem szavak.

(Végh György) 

Nyugdíjas lett Margitka

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete év
végi záró ülésén meghitt percekre került sor, ugyanis Takács
András polgármester ez alkalommal köszönte meg Schmidt
Mihályné Margitkának az óvodapedagógusi és óvodavezetői
munkáját, nyugdíjba vonulása alkalmából.
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Szigetbecsei kötődése is van annak a
fizikusnak, akinek a kutatási eredményei-
nek köszönhetően, tízmilliók életminősége
változhat meg egyik pillanatról a másikra. 

Az emberi tényezőt és a szikét le cserélő
femtolé ze res eljárás ötlete egy magyar fizi-
kus, dr. Juhász Tibor fejéből pattant ki
1994-ben. A Professzor olyan eszközt adott
a sze mészek kezébe, amellyel a lézeres
szemműtét tökéletesen fájdalom- és komp-
likációmentes beavatkozássá vált. Nem
meglepő mó don, a szaruhártya-sebészetet
forradalmasító módszer néhány év alatt
meghódította az egész világot. 

A módszer költségesebb, mint a hagyo-
mányosnak mondható
késes lebenyvágásé, a
páciensek azonban ké -
szek megfizetni az árkü-
lönbséget a biztonságo-
sabb, kényelmesebb ered-
mény érdekében.

Kutatási eredményéért
a professzor urat a Ma -
gyar Tudományos Aka -
démia nagydoktorának
választották. 

Ez év január 21-én ért
bennünket az a megtisz-
teltetés, hogy dr. Juhász
Tibor professzor Sziget -
becsére látogatott egy

családi rendezvényre. A rendkívül szerény
és rokonszenves fizikus professzor a műve-
lődési házban adott interjút számomra.

Professzor úr! Milyen kapcsolatok
fűzik Szigetbecséhez? Milyen gyakran
látogat községünkbe, illetve Magyar or -
szágra?

Szigetbecsén él több rokonom, ezért
gyermekkoromban nagyon sokat jártam
hozzájuk. Nagyon szeretem a Dunát, a
Holt-ágat, sokat úsztam, horgásztam a
folyóban. Sok emlék köt ide. Amerikában
élek, így sajnos mostanában ritkán jutok le
ide. Magyarországra sűrűbben jövök, hi -
szen munkakapcsolataim is ide kötnek.

Hogyan került ki Amerikába?

A Szegedi Tudományegyetemen végez-
tem, de a lézeres kutatási munkáimat San
Diegóban kezdtem egy szemészettel foglal-
kozó intézménynél. Kutatási munkáimat –
oktatói munkám mellett – természetesen
most is folytatom San Franciscóban, szo-
rosan együttműködve a magyar orvosok-
kal, kutatókkal. 

Mi a FEMTO lézerműtét lényege? 

A módszer lényege, hogy a szemműtétek-
nél a korábban használtnál milliószor
rövidebb impulzusú lézersugarakat alkal-
maznak, és a felszín megsértése nélkül jut-
nak a szaruhártyába, ahol elvégzik a szem
korrekcióját megalapozó lebenykészítést.

Korábban ezt a lépést egy speciális rezgő-
késes mechanikai eszközzel, az úgynevezett
mikrokeratommal végezték. A FEMTO
eljárás során pont ezt a vágóeszközt vál-
totta ki a nagy precizitású lézer. A teljes
számítógépes vezérlésnek köszönhetően
pedig kizárhatók a korábbi, késes megol-
dással együtt járó esetleges komplikációk,
illetve a szemfelszín regenerálódása során
előálló hibák. Mivel a szaruhártya belsejé-
ben nincsenek érző idegvégződések, ezért
nem tapasztalható fájdalom sem a beavat-
kozás során, sem azt követően. A néhány
perces műtétet ambulánsan végzik, a páci-
ens a beavatkozást követően még aznap
hazamehet, s másnap akár munkába is áll-
hat.

Az Ön találmányának alkalmazásával
hol volt és mikor az első műtét?

A világon az első femtolézeres látásjaví-
tó műtétet Budapesten a margitszigeti
Focus Meditál Klinikán végeztük el 1997-
ben, ahol természetesen jelen voltam. A
lézeres technológia továbbfejlesztésével
pedig elértük, hogy 2000-től pedig már a
szürkehályogos műtéteket is ezzel a mód-
szerrel végezhetik az orvosok.

Professzor úr! Üzen-e valamit a becsei
fiataloknak, a becsei lakosoknak?

Szigetbecse szép település. Azt üzenem
az itt élőknek, hogy becsüljék meg ezt a
gyönyörű természeti értékekkel megáldott
községüket. A fiataloknak üzenem, hogy

tanuljanak minél többet,
mert a szellemi érték
nagy kincs hazánkban, s
az egész világon! 

Professzor úrnak
megköszönöm a beszél-
getést. Sok sikert kívá-
nok további kutató
munkájához!

Megköszönöm Ma -
jor Béláné, Vilmi néni-
nek és Méri Zoltánnak
a találkozó megszerve-
zését. 

Lumei Joli

Fájdalom nélküli szemműtét
Interjú Dr. Juhász Tibor fizikus professzorral
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Ádám Valéria munkáival a Tóparti
Óvodában megrendezett Mihály-napi
vásárban találkoztam először, ahol az álta-
la készített tárgyakat az óvodásoknak aján-
dékozta. Kétszer mutatkozott már be köz-
ségünkben a falunapon, s a múlt év szep -
temberében pedig beindította a Becsei
dekupázs klubot. Az internetre feltett fotó-
kat nézegetve, hétről hétre csodáltam a
klubtagok által alkotott tárgyakat, munká-
kat. Ezért is kértem fel őt egy rövid bemu-
tatkozásra.

Milyen kötődésed van Szigetbecséhez? 

Szigetbecsei származású vagyok, itt jár-
tam általános iskolába, rokonaim is itt
élnek a községben. A középiskola elvégzé-
se után Budapesten maradtam, mert – mint
a legtöbb fiatalt – a főváros által nyújtott
szórakozási, munkahelyi lehetőségek oda-
vonzottak. Ma már másképp gondolkodom.
Vágyom vissza szülőhelyemre, nincs kizár-
va, hogy egyszer még szigetbecsei leszek.

Mi az a dekupázs technika?

A dekupázs technika (más néven szalvé-
tatechnika) éppúgy alkalmazható fára,
cserépre, porcelánra, papírra, mint kőre,
fémre, műanyagra, hungarocellre, de akár
még gyertyára is. Az egészen kicsi dísztár-
gyaktól a komplett szekrényekig bármi
díszíthető dekupázsolással, így csak rajtad
múlik, hogy mire alkalmazod a technikát.
Dekupázs technikával könnyen készíthe-
tünk érdekes kiegészítőket a lakásunkban.
De díszíthetjük vele a virágládáinkat vagy
akár a kötényünket is. 

Hogy jött az ötleted, hogy dekupázs klu-
bot indítsál? Mi a célod a tanfolyammal?

Három évvel ezelőtt jött az a gondola-
tom, hogy foglalkozásomat illetően válta-
nom kellene, más irányba fordulni. Azzal
szeretnék foglalkozni, ami örömet okoz szá-
momra. Mindig is vonzott a falusi turizmus.
Úgy gondolom viszont, hogy a falusi turiz-
mus nem biztosít egész évben megélhetést,
és a helyi emberek igényeit is szeretném
kielégíteni. Ezért mellette ajándéküzletet is
működtetnék. Szeretnék viszont olyan aján-
dékokat árulni a vendégeknek, érdeklődők-
nek, amelyek saját készítésűek és egyediek.
Így kezdtem el járni több dekupázs- és
egyéb technikát bemutató foglalkozásra.
Nagyon megtetszett ez a munka, rájöttem,
hogy érzékem és kézügyességem is van
hozzá. Jelenleg is járok még újabb techni-
kákat tanulni, de foglalkozásokat is veze-
tek. Egyik kedvenc alkotásom a régi dolgok
újjá alakítása, vagy a rég elfeledett haszná-
lati, retro tárgyak új köntösbe öltöztetése.
Nagyon szeretek természetben található
anyagokkal dolgozni. Értem ez alatt akár a
fatörzset, tököt, gombát, faleveleket.

Szigetbecsére eddig is sokat jártam a
rokonaimhoz, barátaimhoz, osztálytalálko-
zókra. Minden nyarat, éves szabadságain-
kat itt töltjük, egy szóval visszahúz a szí-
vem, jól érzem itt magam. Kerestem a lehe-
tőséget munkáim bemutatására és a
dekupázs technika továbbadására, tanítá-
sára. Kedvező fogadtatást kapott az ötle-
tem, kérésem, szívesen fogadták, ezért in -
dí tottam be a klubot a Szolgáltatóház épü-
letében. 

Célom, hogy az alkotás örömét átadhas-
sam, hogy az együtt alkotást megízlelhes-
sék itt Becsén is. Az egymást követő kurzu-
saimmal pedig segíteni szeretnék abban,
hogy a résztvevők akár otthon is elkészít-
hessék az ajándékot. Mert alkotni, ajándé-
kozni jó!

Kik jöhetnek a tanfolyamodra?

A tanfolyamra felnőttek jelentkezhetnek,
bármikor csatlakozhatnak, s nem kötelező
minden foglalkozáson részt venni. Teljesen
kezdők is jöhetnek, hiszen a tagok által
kiválasztott tárgy technikai díszítését, fel-
újítását együtt készítjük el. Én tanácsot
adok, segítek elkezdeni és szükség esetén
kijavítani a munkát, de maga a klubtag
dolgozik, alkot.

Meddig tervezed a tanfolyamot?

Hosszú távra tervezek, hiszen a dekupázs
technika nagyon sokrétű. Még nagyon az
elején vagyok ezek bemutatásában. Így
bízom benne, hogy hosszú ideig lesz még
érdeklődés és átadhatom ismereteimet a
foglalkozásokon. A klubhoz bárki csatla-
kozhat, facebook oldalunk is nyilvános.

Munkáidat hol lehet megnézni és meg-
vásárolni? 

„Ajándékoló” néven működtetem a
hobbi vállalkozásom. Előre bejelentkezés-
sel személyesen is meg lehet tekinteni. Az
interneten weboldalt működtetek, facebook
és meska boltom is van, ahol az alkotásai-
mat meg lehet nézni és vásárolni, valamint
a foglalkozásaimra jelentkezni.

Elérhetőségeim: www.ajandekolo.hu
ajandekolo@gmail.com.

Ádám Valéria által szervezett egy-két
foglalkozáson személyesen is részt vet-
tem. Elmondhatom, hogy saját magamtól
nem várt alkotással térhettem haza. A fog-
lalkozásokon a jó hangulat és siker való-
ban garantált. Feltöltődve, jóérzéssel tér-
hettem haza. Valériának további munkái-
hoz, tervei megvalósításához sok sikert
kívánok!

Lumei Joli

Alkotni jó, ajándékozni öröm
Beszélgetés Ádám Valériával, a Becsei dekupázs klub vezetőjével
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Mi, a Szigetbecsei Zenebarátok Köre, a 2016. évben ismét sike-
res évet zárhattunk. Számos rendezvényen vettünk részt. Ezek
között volt, amikor felkérésnek tettünk eleget, és volt, hogy saját
magunk szerveztünk rendezvényt a település lakosságának.

A 2016-os évben Szigetbecse rendezvényein kívül felléptünk
Szigethalmon, Szigetszentmiklóson, Pilisvörösváron és Áporkán
is. Aki látogatja a település rendezvényeit, az találkozhatott velünk
a március 15-i megemlékezésen, az anyák napja alkalmából meg-
rendezett ünnepségen az Életfánál, a Nepomuki Szent János emlé-
kére megrendezett ünnepségen, a Kitelepítés 70. évfordulója alkal-
mából megrendezett megemlékezésen, a Falunapon, a „Malenkij
robot”-ra elhurcoltak megemlékezésén, a karácsonyi koncerten,
vagy a Nyugdíjasklub több rendezvényén is. 

Az év végén már hagyományosnak mondható karácsonyi kon-
certet ismét megszerveztük. 2016-ban a szigetújfalui Lohr Kapelle
volt a rendezvény vendégfellépője. 

A fellépések során eddig is, és ez után is törekszünk arra, hogy
mindig, mindenhol új műsorral lépjünk fel. Ennek köszönhetően a

tavalyi évben volt olyan időszak, amikor egyszerre három külön-
böző műsorral készültünk egy időben.

Zenei repertoárunkban igyekszünk mindenki igényét kielégíteni,
ezért énekelünk magyar könnyűzenét, sváb dalokat, komolyzenét,
de énekelünk héberül és latinul is.

A hangzás mellett a 2016-os évben továbbra is törekedtünk a
megjelenésünkön is folyamatosan újítani. Minden évben kitűzünk
valamilyen elérhető célt, hogy a színpadképünk is fejlődjön. 2016-
ban a zenebarátok hölgy tagjainak sikerült új blúzt varratni, az idei
évben pedig férfitagjainknak szeretnénk új ingeket varratni.

Működésünket folyamatosan támogatja Szigetbecse Önkor-
mányzata és a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat, amit
ezúton is köszönünk!

Kedvelőink az interneten is követhetik munkánkat, a Sziget -
becsei Zenebarátok Köre kedvelői facebook csoportban folyama-
tos tájékoztatást adunk működésünkről.

Reméljük, következő koncertjeinken is találkozunk!
Szigetbecsei Zenebarátok Köre

A Szigetbecsei Nyugdíjas Klub január
16-án tartotta meg évértékelő klubestjét.
Az Elnökség nevében Keszthelyi Ignácné
Marika szóban számolt be a 2016. évről,
majd a 2017. évi tervekről:

„Szépen eltelt a 2016. év, sok mindent
végeztünk, minden hónapban volt progra-
munk. Tartottunk farsangi mulatságot, a
költészet napja alkalmából szavaltunk, ver-
seket olvastunk fel, megünnepeltük a nőna-
pot és anyák napját, félévzáró értekezletet
tartottunk. Nyáron elmentünk a kiskunmaj -
sai fürdőbe, szabadtéri rendezvényünkön
húst és szalonnát sütöttünk a sportpályán.
Minden hónapban megköszöntöttük a név-
és születésnaposokat, valamint a kerek
házassági évfordulósokat. Októberben szü-
reti bált, novemberben pedig Erzsébet-
Katalin bált szerveztünk. Megrendeztük az
adventi ünnepséget, ahol a falu lakosságát
vendégül láttuk és műsorral készültünk.
Karácsony alkalmából minden klubtagunk
ajándékot kapott. Fogadtunk vendégeket is
Áporkáról, Apajról és Ráckevéről, s mi is
voltunk mindhárom helyen vendégségben.
Szigetszentmiklóson a kistérségi nyugdíjas
találkozón, Szigetbecsén és Áporkán a
falunapon, Pilisvörösváron pedig az idősek
otthonában felléptünk. Az év során több-
ször vállaltunk parkgondozást, a falutakarí-
tásban részt vettünk, valamint a Krónika
kihordását is elvállalták nyugdíjasaink.
Tagjaink részére többször tudtunk biztosí-
tani ingyenes vacsorát, táncestet.

Elmondhatom, hogy minden klubestünk,
zenés estünk nagyon jó hangulatban zajlott
le, nyugdíjasaink részére kellemes időtöl-
tést tudtunk biztosítani.” 

Beszámolójában Keszthelyi Ignácné
Marika még ismertette, hogy pénzügyileg
is jól gazdálkodtak az előző évben. Tá -
jékoztatást adott a pénzügyi bevételekről és
kiadásokról. Megköszönte az önkormány-
zat anyagi támogatását, a pénzügyi segít-
ségnyújtáson kívül a lehetőséget, hogy a
művelődési ház igénybevételéért nem kell
bérleti és rezsi költséget fizetni, mivel ezt
ingyen kapja meg a klub az önkormányzat-
tól. A klubvezető beszámolója végén meg-

köszönte a klub tagjainak a munkájukat.
Pár mondatban még ismertette a 2017. évi
programokat, mely hasonló lesz az előző
évihez.

Takács András polgármester felszólalá-
sában háláját fejezte ki a községben élő
nyugdíjasoknak azon sokrétű tevékenysé-
gükért, mellyel a községi kulturális és kö -
zösségi megmozdulásokat elősegítették. A
polgármester úr tájékoztatást adott még az
önkormányzat 2017. évi fejlesztési elkép-
zeléseiről. 

Végezetül a klub tagjai virággal és aján-
dékkosárral köszönték meg Marika és férje
egész éves munkáját.               Lumei Joli 

Évértékelő a Nyugdíjas Klubban 

Beszámoló a Szigetbecsei Zenebarátok Köre 2016. évi munkájáról
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Urnafal létesítése
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete már előző évben

döntött urnafal létesítéséről a község temetőjében. Ez évben egy db urnafal
megvalósítására fog sor kerülni. A további bővítésekről az önkormányzati
költségvetés elfogadása, illetve pályázati források elnyerése esetén tudunk
tájékoztatást adni.

Járdaépítés
Önkormányzatunk 12,8 millió forintot kapott járdaépítésre. A Képviselő-

testület döntése értelmében e forrást a Makádi út járdaépítésére, járda térköve-
zésére fogjuk felhasználni. Szeretnénk megvalósítani egy egységes utcakép,
egységes járdakép kialakítását. A beruházással egy időben lehetőség lesz a
kocsibeállók úttest felőli részének a térkövezésére is, amennyiben igényli a
tulajdonos. Ennek költségét a későbbiekben tudjuk közölni. A kivitelezési
munkákra árajánlatot kértünk több helyről. Árajánlatok beérkezése és döntés a
kivitelezőről a közeljövőben megtörténik. Ezt követően minden érintett lakos
értesítést fog kapni, s a munkákat az idő függvényében elkezdjük.

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása
Önkormányzatunk azon települések közé tartozik, amely települések az

előző években nem halmoztak fel hitelállományt, nem vettek részt az
adósságkonszolidációban. Ezért 20 millió Ft támogatásra nyújthattunk be
igényt. A 20 millió Ft támogatást megkaptuk. Igénylésünk alapján ezt az
összeget a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására használjuk fel. A
támogatási összegből az épület tetőszerkezetének felújítására (lécezésre), a
nyílászárók cseréjére, homlokzat hőszigetelésére, fűtéskorszerűsítésre kerül
sor. A szolgáltató ház épületéből átköltöztetjük a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat irodáját, valamint a civil szervezetek részére is szeretnénk egy közös
irodát kialakítani. Ügyfelek részére a mai igényeknek megfelelő korszerűbb,
kényelmesebb várótermet alakítunk ki. Mindezek mellett természetesen a fes-
tés-mázolási munka elkerülhetetlen lesz. A felújítási munkák ütemezése
nagyon fontos lesz, hiszen a munkák mellett biztosítanunk kell a folyamatos
ügyfélfogadást is. Ezt a beruházást is elkezdjük még ez évben. 

Utcanyitás 
A Móricz Zsigmond utca és a Fazekas Mihály utca kereszteződésében rövid

időn belül sor kerül az új utca megnyitására. A településrendezési terv el lett
fogadva. A Földhivatalt megkerestük a terület, az új utca, a telkek kimérésére.
Rövidesen megtörténnek a szerződéskötések a tulajdonosokkal.  

Új községi 

üdvözlőtábla

A községünk köszöntő táblái az
elmúlt években erősen megrongá-
lódtak az időjárási viszontagsá-
gok miatt, ezért újat készíttetett az
önkormányzat. Reméljük, az új
üdvözlőtáblák még sokáig fogják
jó állapotban köszönteni az idelá-
togatókat!

Takács András polgármester

Tájékoztató a 2017. évi beruházásokról

Elkészült a Felvidékiek 
emléktáblája

A Felvidékről Magyarországra, s ezen belül a
községünkbe telepítés 70. évfordulója alkalmából
az érintett lakosok emléktábla készítését határoz-
ták el. Az emléktábla elkészült, a Római Katolikus

Templom falára fel is lett helyezve. Az ünnepélyes
emléktábla avatást azonban őszre tervezik az érin-
tettek. A felvidéki emléktábla elkészítésében sze-
retnénk megköszönni az anyagi támogatásokat:
Szigetbecse Község Önkormányzat, Szigetbecse
Községért Közalapítvány, id. Bartal Lajos, id.
Bartal László, Benda Kálmánné, Domsitcz Béla,
id. Horváth József, Kemény István, Majorné Kiss
Vilma, Kiss Jenő Zoltán, Schreinerné Kiss Ildikó,
Kiss Attila, Lelkes Ferenc, id. Méri Jenő, id. Mol -
nár Károly, Molnár János, özvegy Riedl Árpádné,
id. Riedl József, Riedl Árpád, Riedl Béla, Schmidt
Sándor, Schmidt Mátyás, Schmidt Mihály, Stock
Márton, Sándor Károly, Bárányné Sándor Bea tá -
mogatóknak. 

Külön szeretnénk köszönetet mondani Winhardt
Ferenc kőfaragó mesternek a tábla elkészítéséért.

Riedl Béla és Kemény István
szervezők
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Közalapítványunk munkáját az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támoga-
tásáról a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak alapján, s az
alapító önkormányzat célkitűzésének figyelembevételével végzi.
Közalapítványunk közhasznú minősítésű közalapítvány.

Közalapítvány Kuratóriumának tagjai: Lumei Sándorné
elnök, Czár János, dr. Cserny Zsuzsanna, Gellai Zsanett, Horák
György, Schmidt Mihályné, Szűcs Ferencné tagok. A Kuratórium
tagjai továbbra is társadalmi munkában végzik feladataikat.

2016. évben a már hagyománnyá vált rendezvényeinket ismé-
telten megszerveztük, tevékenységünkkel igyekeztünk minél szé-
lesebb kört támogatni, segíteni. 

Közhasznú tevékenységeink voltak: községi anyák napi
ünnepség szervezése, év tanulója díj átadása, óvodai-, iskolai
nevelés támogatása, fotópályázat és kiállítás szervezése, falunap
szervezésében, falutakarításban részvétel, községi rendezvények
támogatása eszközök (sátrak, hangtechnikák, sörpad garnitúrák)
biztosításával. Több odafigyelést tanúsítottunk a szociálisan rá -
szorulókra, a fogyatékossággal élőkre. Kiemelkedő munkánk volt
a Balassi tér felújítása, így térkövezése, virágosítása, zászlótartók
kihelyezése, valamint megszerveztük a nők mammográfiai vizs-
gálatát. 

A részünkre felajánlott és 2016. évben átutalt személyi jövede-
lemadó 1%-át, 564 eFt-ot a következő célokra ajánlottuk fel:
Általános iskolai oktatásra 60 eFt, óvodai oktatás támogatására 60
eFt, Sportegyesület támogatására 50 eFt, orvosi rendelő falfesté-
se és gyermeksarok kialakítására 70 eFt, rajzpályázat 10 eFt, fel-
vidékiek emléktáblájának támogatása 20 eFt, stégépítésre 200
eFt, egyéb közhasznú céltartalék (pályázat) 94 eFt.

2017. évi terveink

A 2017-es év egy jeles évforduló számunkra. Ugyanis 25 éve,
hogy az önkormányzat megalapította alapítványunkat, amely a
későbbiekben közalapítvánnyá lett átminősítve. Huszonöt évesek
lettünk, huszonöt év a köz szolgálatában.  Ezen évforduló alkal-
mából még fontosabbnak tartjuk az ez évi munkánkat, program-
szervezésünket. Az eddigi, már hagyománnyá váló rendezvénye-
inken, támogatásainkon túl szeretnénk év végére megszervezni és
anyagilag támogatni egy bethlehemi jászol építését is, melyben
partnerei leszünk az óvónőknek. Tovább folytatjuk a Balassi tér
rendezését, pályázati lehetőségeink figyelembevételével folytat-
juk a községfejlesztési terveinket, feladatainkat. 

Kérjük, támogassa továbbra is alapítványunkat a személyi
jövedelemadó 1%-ának felajánlásával.

Adószámunk: 19180650-1-13
Lumei Sándorné 

Kuratórium elnöke

Sakk híradó
2017. január 21-én került sor a 10. Farsang Kupa sakkverseny

megrendezésére. A rendezvényt Riedl Béla alpolgármester nyitotta
meg és adta át a díjakat. Üdvözölte a szigetbecsei és a sziget -
szentmártoni csapat tagjait és az egyéb megjelenteket. Meg -
nyitójában hangsúlyozta a szigetbecsei sakkozás folyamatosságát,
megyei és országos eredményességét. A verseny jó baráti hangu-
latban zajlott, hozzájárult a sakk népszerűsítéséhez.

A kupát id. Áj László nyerte el, a 2. helyezett Schwarczenberger
Zsolt lett a 3. helyezett ifj. Áj László előtt. Dicséret illeti továbbá
Bubori Bence, Katona Tamás és Borbély József sakkozóinkat is.

A díjátadás után az alpolgármester úr gratulált a résztvevőknek,
megköszönte Losonczi Lajos tanár úr segítségét és Csuka Gyuláné
által tálalt finom süteményeket, sok sikert kívánt a jövőbeni sakko-
záshoz.

Csuka Gyula szakosztályvezető megköszönte az alpolgármester
inspiráló szavait és felhívta a sakkcsapat figyelmét a február 5-i
Törökbálint elleni megyei I. osztályú versenyre való felkészülésre.

Dr. Csuka Gyula szakosztályvezető 

Tájékoztatás a Szigetbecse Községért Közalapítvány 

2016. évi munkájáról, 2017. évi terveiről

S.sz: Megnevezés: eFt:

B e v é t e l e k :
1. Óvodai nevelés támogatása 60
2. Mikulásfutás bevétel 80
3. Szigetbecse Önkormányzat támogatása 50
4. Falunapi támogatások 1709
5. Stégépítésre 500
6. Szja-ból felajánlott 1% 564
7. Fotópályázat támogatása 27
8. Összes bevétel: 2990

K i a d á s o k :
1. Falunapra Közalapítvány kiadása 1209
2. Iskolai oktatás támogatása 82
3. Egészségügyi feladatok 68
4. Balassi téri park felújítása 1455
5. Sportegyesület és Sakk támogatása 80
6. Anyák napi ünnepség 59
7. Óvodai eszközbeszerzés 188
8. Igénybevett szolgáltatások (továbbképzés) 17
9. Működési költség (bank, posta, irodaszer) 59
10. Fotópályázat és kiállítás 116
11. Rajzpályázatra és emléktábla készítésére 30
12. Kiadások összesen: 3363



A szabad vizek jege a sportolási, szórakozási lehetőség mellett
komoly veszélyeket is rejthet. A PMRFK Ráckevei Rendőr kapi -
tányság óvatosságra inti a lakosságot. A jég tulajdonságainak nem
megfelelő ismerete és a felelőtlen emberi viselkedés miatt akár
tragédia is bekövetkezhet. A hatályos jogi szabályozás értelmében
szabad vizek jegén tartózkodni tilos. Csak azokon a helyeken sza-
bad, amelyek nem esnek a tiltó rendelkezés hatálya alá. 
Alaprendelkezésként tilos a szabad vizek jegén tartózkodni 

– éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, 
– járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével, 
– kikötők és veszteglőhelyek területén,
– folyókon és azok mellékágain.
Szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég

kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. Legalább 8 cen-
timéteres jégvastagság szükséges, de igazából 12 centiméter vas-
tagságú jég az, amely akár már egy kisebb csoport jégen tartóz-
kodására illetve sportolásra is alkalmas lehet. 

Aki a jégen egy négyzetméternél nagyobb léket vág, köteles azt
egy egyméteres magasságban elhelyezett legalább 10-10 centimé-
ter széles, piros-fehér csíkozású korláttal ellátni. A kordon meg-
közelítése rendkívül balesetveszélyes. A jégen mindenki csak
saját felelősségére tartózkodhat.

A biztonságos téli kikapcsolódás érdekében fogadják meg
tanácsainkat:

A jégre lépés előtt vizsgálják meg annak minőségét! A legbiz-
tonságosabb az átlátszó, homogén állapotú jég. Kevésbé biztonsá-
gos a hó jég, amely az olvadás miatt rétegesre fagy vagy kásásnak
tűnik. A legkisebb teherbírású az üreges jég, amely lehet ugyan

átlátszó, de a belsejében jól látható légbuborékok képződtek.
Ha a jégen való tartózkodás során gyanús ropogást, recsegést

hall, azonnal feküdjön hasra és próbálja meg hason csúszva elér-
ni a legközelebbi biztos pontot! 

Beszakadás esetén az ember könnyen pánikba esik, igyekezzen
nyugodt maradni és kerülje a felesleges mozdulatokat! Ne kezd-
jen felkészületlenül mások mentésébe, mert saját életét is veszély-
be sodorhatja!

Ha baj történt, azonnal hívjon segítséget! A mentést végző sze-
mélyt kötelekkel és társakkal biztosítsák! Ha más eszköz nincs,
akkor egy faágat vagy ruhadarabot nyújtsanak a jégbe esett em -
bernek! Ha többen vannak, a jégen láncban hasra feküdve, egy-
más kezét-lábát fogva segítsék egymást!

Partot érés után azonnal menjenek meleg helyre, vegyék le a vi -
zes ruhát, testüket töröljék szárazra és fogyasszanak minél hama-
rabb forró italt!

Ha többen mennek a jégre, baj esetére javasolt magukkal vinni
kötelet.

A fent felsorolt ajánlások és szabályok a lakosság biztonságát
szolgálják. Kérjük, saját maguk és családtagjaik, ismerőseik érde-
kében tartsák be a szabályokat! 

A jégen tartózkodás szabályainak megszegése miatt a rendőr, a
közterület-felügyelő, a halászati őr és a hivatásos katasztrófavé-
delmi szerv ügyintézője figyelmeztetést alkalmazhat illetve
5.000-50.000 Ft-ig terjedő helyszínbírságot szabhat ki.
Amennyiben szabálysértési eljárás indul, a szabálysértési eljárás-
ban akár 150.000-Ft-ig terjedő pénzbírságot is kiszabhatnak.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
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A kutya tartása nagy örömet tud szerezni
a tulajdonosoknak és a családtagoknak egy-
aránt. Emberek különböző célból tartanak
kutyákat: kedvtelésből, házőrzés vagy
objektum őrzés céljából, különféle munka-
kutyaként vagy csak azért, mert valamelyik
fajta megtetszett, vagy csak megsajnálták és
befogadták a kóborló kutyát. Az utóbbi idő-
ben Szigetbecse község területén egyre töb-
bet lehet találkozni gazdátlanul kóborló ku -
tyákkal, annak ellenére, hogy az ebek tartá-
sáról jogszabályok rendelkeznek.

Az állat tulajdonosa köteles az ebét úgy
tartani, hogy az ingatlan területéről felügye-
let nélkül ne juthasson ki.

A szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193.
§. szerint: 
(1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül

bocsátja közterületre, vagy kóborolni
hagyja,

b természeti és védett természeti területen,
vagy vadászterületen – a vadászkutya és a
triflakereső kutya kivételével – póráz nél-

kül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú

közlekedési eszközön – vakvezető, illet-
ve mozgáskorlátozottakat segítő kutya
kivételével – szállítja,

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő
területére vagy játszótérre – vakvezető,
illetve mozgáskorlátozottakat segítő
kutya kivételével – beenged, illetőleg
bevisz, 
szabálysértést követ el.

(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tart-
ja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejára-
tán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyel-
meztető táblát, szabálysértést követ el.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatáro-
zott szabálysértés miatt a közterület-felü-
gyelő, természeti és védett természeti terü-
leten a természetvédelmi őr, helyi jelentősé-
gű védett természeti területen az önkor-
mányzati természetvédelmi őr, továbbá a
mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot.

FELÜGYELET NÉLKÜL (PÓRÁZ, IL -
LETVE VESZÉLYES EB ESETÉN SZÁJ-
KOSÁR NÉLKÜL) KÖZTERÜLETRE
ENGEDETT VAGY RENDSZERESEN
KÓBOROLNI HAGYOTT KUTYA esetén
írásos feljelentést lehet tenni („veszélyezte-
tés kutyával szabálysértés”) a szabálysérté-
si eljárás megindítása céljából a Pest Me -
gyei Kor mányhivatal Ráckevei Járási Hi -
vatal Hatósági Osztályánál (Csománé Dr.
Dreska Hajnalka tel.: 24-889-808, cím:
2300 Ráckeve, Szent István tér 4.) A felje-
lentésben meg kell jelölni a kutya tulajdo-
nosának nevét és lakcímét.

Szabálysértési eljárás alkalmával a tör-
vény értelmében 50 000 Ft helyszíni pénz-
bírsággal sújtható az, aki ebét felügyelet
nélkül kóborolni hagyja.

Jancsó Emőke jegyző

Tisztelt kutyatulajdonosok!

LAKOSSÁGI  TÁJÉKOZTATÓ 



Készüljünk fel a havazásra!

• Érdemes folya-
matosan figye-
lemmel kísérni
a híradásokat
és az időjárás-
előrejelzést.

• Célszerű elő-
készíteni hóla-
pátot, homo-
kot, elemes rá -
diót és zseb-
lámpát, tarta-
lék elemeket.

• Gondoskodni
kell, hogy a mobiltelefonok fel legyenek töltve, indokolt lehet
tartalék akkumulátor beszerzése is.

• Megfontolandó, hogy ivóvízből (ásványvízből), nem romlan-
dó élelmiszerekből, gyógyszerekből néhány napra elegendő
tartalékot képezzünk.

• Érdemes hordozható alternatív fűtőtestet, vagy tűzhelyet ké -
szenlétbe állítani és felhalmozni tartalékokat tüzelőanyagból.

• Legyen elérhető helyen elegendő mennyiségű meleg ruházat,
amely lehetővé teszi a többrétegű öltözködést!

Az otthon biztonsága! 

• Hagyományos tüzelőberendezés használata esetén különös
figyelemmel kell lenni a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.

• Azokat a PB-gázzal üzemelő fűtőkészülékeket, amelyek nin-
csenek a kéménybe kötve, vagy az égéstermék szabadba tör-
ténő kivezetése más módon nem megoldott, soha ne üzemel-
tesse folyamatosan zárt térben! A helyiség nagyságától és a
fűtési fokozattól függően legalább egy-másfél óránként szel-
lőztetni kell a helyiséget, ellenkező esetben a felgyülemlő
égéstermékek mérgezést okozhatnak.

• A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyja
nyitva a fűtőkészülék elzárócsapját!

• Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, ha csecse-
mő van a családban, számára tápszerek!

Utazás télen!

• Szélsőséges idő-
járási körülmé-
nyek között nem
biztonságos az
utazás, különö-
sen, ha nagyobb
távolságra kell
eljutni!

• Ha feltétlenül
szükséges út -
nak indulni,
mindig kísérő-

vel tegye és csak abban az esetben, ha meggyőződött róla,
hogy úti célját biztonsággal eléri és a visszautazás feltételei
biztosítottak!

• Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie, öltözzön
rétegesen, felsőruházata lehetőleg legyen vízhatlan, vigyen
magával meleg kávét vagy teát!

• Autóval csak akkor induljon el, ha feltétlenül szükséges, ha
járműve megfelelő műszaki állapotban van és rendelkezik a
biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszereléssel (téli
gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás esetére
lapát vagy ásó, homok stb.)! 

• Indulás előtt autójában helyezzen el meleg takarót, legalább
egy napi étkezésre elegendő élelmiszert!

• Legyen felkészülve, hogy autója bármikor elakadhat és eset-
leg csak napok múlva fogják kiszabadítani! Öltözetét úgy
állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog is képes legyen
folytatni útját!

Gondoljunk a magányosan és az 

utcán élőkre!

A hideg idő beálltával veszélyben vannak a hajléktalanok és a
fűtetlen lakásban élők, figyeljünk oda rájuk!

A jó idő elmúltával a hirtelen beköszöntő hideg, a 0 Celsius fok
alatti hőmérséklet kemény próba elé állítja az utcán, a tüzelő nél-
kül, elhagyatott tanyákon, külterületen, lakásukban egyedül élő
idős embereket.  

Védelmük érde-
kében a rendőrség a
jelzőrendszer ré sze -
ként a társszervek-
kel – mentőszolgá-
latok, katasztrófa-
védelem, a megyei
és települési önkor-
mányzatok, jegy-
zők és polgármeste-
rek – közösen fel-
használ minden rendelkezésére álló eszközt és együttműködik a
közszolgáltatást végző szervekkel és a civil szervezetekkel.

Az állami intézményeken, a civil, karitatív, egyházi szervezete-
ken túl az egyes állampolgároknak is nagy szerepük lehet abban,
hogy az időjárás okozta tragédiák megelőzhetőek legyenek.
Kérjük, hogy a hideg idő beköszöntével figyeljenek a környeze-
tükben élőkre, a legveszélyeztetettebb, magányos idős emberekre
és az utcára szorult hajléktalanokra!

Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljából!
Kezdeti élénkítő hatása után csökkenti a fizikai teljesítőképessé-
get, fáradtságot, bágyadtságot okoz, illetve csökkenti a helyzet-
felismerő- és ítélőképességet, amely ilyen helyzetben életveszé-
lyes lehet

Amennyiben tud olyan emberről, aki veszélyhelyzetbe került,
akit a kihűlés veszélyeztethet, kérjük, tegyen bejelentést az ingye-
nesen hívható 107-es, vagy a 112-es telefonszámokon, vagy jelez-
ze a lakóhely szerint illetékes önkormányzatnak! 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
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1517. október 31. – Luther Márton (Mar tin
Luther) ezen a napon tűzte ki 95 tételét a wit-
tenbergi vártemplom kapujára, mely refor-
mok sorozatát eredményezte az élet minden
területén. Luther fellépése átalakította Európa
korabeli vallási térképét, megújította a hit
világát. A reformátor gondolkodása azonban
messze túlnyúlik a teológia határain. Luther
és a későbbi reformátorok, illetve a reformá-
ció hatása a politika, a gazdaság, a zene, a jog-
tudomány, az anyanyelv és a modern termé-
szettudomány kibontakozása, illetve átalaku-
lása terén is tetten érhető.

A reformáció nem pusztán a 16. század
emléke. Egy közös örökség mindannyiunk -
nak, melynek nélkülözhetetlen eleme a meg-
újulás. A reformáció 2017-es jubileuma
arra keresi a választ: milyen szerepet ját-
szanak a reformáció értékei a mai korban?
Hogyan tudunk belőlük meríteni? 

Központi ünnepség. A reformáció 500. év -
fordulója alkalmából meghirdetett emlékév
magyarországi eseményeinek központi meg-
nyitóját 2017. január 6-án, pénteken tartották.
A budapesti Művészetek Palotájában me g ren -
dezett ünnepségen beszédet mondott Balog
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és
Kövér László, az Országgyűlés elnöke. 

Csaknem négyszáz programot szervez,
illetve támogat a Reformáció Emlékbizottság
2017-ben. 

A tervek szerint május végére készül el a
reformáció-emlékforrás a budai Vár Murad
pasa bástyájában. A reformáció egyik üzene-
te, hogy vissza kell térni a forráshoz, amiből
ma is éltető vizet nyerhetünk, ezt jelképezi
majd a forrás, amelynek elkészítésére a Ma -
gyar Művészeti Akadémia írt ki pályázatot.

Georg Friedrich Händel halhatat-
lan remekművéből, a Mes siás
című oratóriumból egy modern,
magyar nyelvű, látványos előadás
kerül színpadra 2017-ben. Az
átdolgozás elektronikus hang-
szerekkel kombinált rock -
oratórium és passió, mely 2017.
április 25-én kerül bemutatásra a
Művészetek Palotája Bartók
Béla Hangversenytermében,
Messiás ma címmel.

Az IGE-IDŐK, a reformáció történetéről,
folyamatairól, hatásáról, magyarországi és
európai útjáról szóló országos kiállítás, mely
a Magyar Nemzeti Múzeumban kerül meg-
rendezésre 2017 áprilisában.

Központi megemlékezés: 2017. október
31-én nagyszabású reformációi megemlé-
kezést tartanak a Sportarénában, amelyhez
12 ezer fős közönség társul. Kulturális prog-
ramok, istentisztelet, ünnepi beszéd, látvá-
nyos bemutatók, összevont reformációi
kórus, közös éneklés formálják a rendez-
vényt. Az istentiszteletet és az ünnepi meg-
emlékezést a Magyar Televízió egyenes adás-
ban közvetíti. Ünnepi beszédet mond dr. Or -
bán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Hafenscher Károly hozzátette: az egész
emlékévben lesznek vándorprogramok is,
mint például a Zenei hitvallásunk című kon-

certkörút, amely három tematikus szakaszból
áll, és a reformáció zenei kincseit szeretné
bemutatni szerte a Kárpát-medencében. A
másik vándorprogram a Falujáró reformációi
színház: Kocsis István drámaíró Árva Bethlen
Kata című darabját kisebb települések protes-
táns templomaiban mutatják be.

A központi rendezvények mellett az emlék-
bizottság több kulturális, tudományos prog-

ramot támogat, a legnagyobb a Magyar
Nemzeti Levéltár eddig 75 millió forintos

programja. Ennek keretében minden
1526 és 1570 kö zötti levéltári anya-
got feldolgoznak Magyaror szágon,

és felkutatják a megyei levéltárak
összes, a reformációhoz köthető irat-
anyagát is. Készült egy levéltár-pedagó-

giai program is, hogy elérhetővé és érde-
kessé tegyék a fiatalok számára a „porlepte
papírokat” – ismertette a miniszteri biztos.

Dr. Nagy István miniszterhelyettes és dr.
Hafenscher Károly miniszteri biztos felhí-
vása: A reformáció 500 évfordulója alkal-
mából ültessünk fát. 

Ki ne ismerné Luther híres mondását: „Ha
tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ,
még akkor is ültetnék egy almafát.” Fát a
jövő számára ültet az ember, még akkor is,
ha az sokszor bizonytalannak tűnik. Ültes-
sünk gyümölcsfát a múltra emlékezve, a jö -
vő számára. Jelképezze ez a fa, hogy a refor-
máció termékeny talajra talált Magyar-
országon, mélyen meggyökeresedett, és nap
mint nap termi a hit gyümölcseit.

A kakas a hűség, a bűnbánatra való felhívás,
a hit és az erkölcsi éberség, az igazhitűség
szimbóluma máig is az ókeresztény kortól.

Forrás: Reformációs Emlékbizottság
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REFORMÁCIÓ 500

Az elmúlt esztendőt élményekkel teli,
gazdagon hagytuk magunk mögött. Nyáron
a tábor alatt nagyon sok új ismeretet, tapasz-
talatot szerezhettünk. Megcsodálhattuk a
természet adta szépségeket, melyekről már-
már elfeledkeztünk. Gyö nyörködtünk sé -
tánk alatt a tavunkon úszkáló hattyúcsalád-
ban, akik kíváncsian siettek felénk 1-1 falat
re ményében. Ezek a pillanatok számunkra
oly természetesek, hiszen itt lakunk. Jó
lenne sokáig élvezni, gyönyörködni kincses
dobozunkban rejlő értékekben. Sétánk
egyik célja volt a természet megóvásának
megtanulása.

A tábor alatt a kézműveskedésnél szebb-
nél szebb alkotások készültek, amiket öröm-
mel vittek haza a gyerekek. 

A téli ünnepkör alatt karácsonyi készülő-
dést szerveztünk az Általános Iskolában.
Különböző apró ajándékokat, díszeket ké -
szíthettek az érdeklődők, alkotni vágyók. A
délután vidám, családias hangulatban telt el.
A gyerekek aktívak, fegyelmezettek voltak,
büszkék lehetnek rájuk tanáraik. Itt szeret-
ném megragadni az alkalmat és megköszön-
ni az iskola vezetésének, hogy biztosították a
helyet számunkra e délutánon. 

Most sem feledkeztünk meg a karácsonyi
műsorról. A Nyugdíjas klub tagjainak ked-
veskedtünk versekkel, énekekkel. A szerep-
lő fiatalok lelkiismeretesen, némi izgalom-
mal készültek a fellépésre. Meglepetés -
vendégünk Bőcze Bernadett tanárnő, elő -
adóművésznő volt. Színvonalas előadása

felejthetetlenné varázsolta mindannyiunk
számára az estét.

2017-ben is azon leszek, hogy az eddig
megrendezett programokat megszervezzem,
esetleg újabb lehetőségeket biztosítsak az
érdeklődőknek. 

Az élményeket nem élhettük volna át
Bede Nikolett, Borbély Józsefné, Deminger
Bence, Gellért Ágnes, Kosánszki Klaudia,
Pilczinger Zsolt, Pilczingerné Major Haj -
nalka, Szeredi Magdolna, Szeredi Tamás
segítsége nélkül. 

Köszönöm Nektek! Köszönöm továbbá
Szigetbecse Község Önkormányzatának az
anyagi támogatást. 

Kiss Marianna, 
a Becsei Hagyományőrző Kör vezetője 

Hagyományőrzők 2016-ban



Nagyon jó kis közösségben élünk mind-
annyian. Itt Szigetbecsén mindenki ismer
mindenkit. Nyáron összekovácsolódott
egy kis csapat, akikkel kijártunk az azóta
nagyon szépen felújított játszótérre. Már
ősszel aggódni kezdtünk azon, hogy mi
lesz a mi kis klassz összejöveteleinkkel, ha
beköszönt a hideg. 

Elkezdtük végiggondolni a lehetősége-
ket, beszéltünk a védőnővel, és a segítségé-
vel a szigetbecsei önkormányzattól egy
nagyon nagy támogatást kaptunk. A mű -
velődési ház egyik termét használhatjuk,
hogy a nagy hidegben is kicsit össze tud-
junk jönni hosszabb időre a kisgyermekek-
kel. Magdi nagyon rugalmas és türelmes
velünk, pedig a gyerekekkel mindig más
időpontban végzünk, és hát nem sikerül tel-
jesen tisztán ott hagynunk a termet, bár -
mennyire is igyekszünk. Azóta szerencsére
egyre bővül kis csapatunk. Re mélem azért,

mert mindenki pozitívan mesél rólunk az
ismerőseinek. Eleinte a ráckeveiek félve ér -
deklődtek afelől, hogy csatlakozhatnak-e.
De mi örülünk annak, ha minél többen
összejövünk. A fő kis csapat amúgy is min-
dig tovább marad. De minél többen va -
gyunk, annál jobban tudunk tájékozódni,
na és persze a gyerkőcök is annál jobban
érzik magukat, lefárasztják egymást. So -
kan, akiknek csak a gyökerei becseiek és
hallanak rólunk, szívesen csatlakoznak.
Né ha csak kis apróságokról beszélünk, né -
ha szerintem egész fontos információkat
tudunk megosztani egymással. Beszélünk
be tegségekről, megtárgyaljuk, hogy a gyó -
gyuláshoz kinek mi jött be a legjobban. A
meglepőbb eseteket is elmondja mindenki.
Próbálunk kibeszélni minden ügyeletre,
kórházba menetelt, hogy mindenki tanuljon
a dologból és esetleg ne pánikoljon be, ha
az ügyeletről továbbküldik kórházba. Sze -
rintem a lelkünk is kicsit megkönnyebbül

azáltal, hogy kibeszélhetjük magunkból a
dolgokat. Elmeséljük egymásnak mire ér -
demes figyelni, na meg, hogy hogyan sike-
rült megoldani a problémákat. De sok eset-
ben az akciós dolgokat beszéljük meg,
vagy hogy ki honnan jut olcsóbban jó mi -
nőségű dolgokhoz. A mai világban nagyon
fontosak a kapcsolatok. Örülök, hogy fo -
lyamatosan tudjuk bővíteni saját kapcsolati
hálónkat, annak ellenére, hogy otthonlévő
anyukák-nagymamák vagyunk. Persze nem
elhanyagolható, hogy gyermekeink kö-
zösségbe kerülnek még az óvoda megkez-
dése előtt. Akiknek nincs testvérük, ők is
elkezdhetik megtanulni az osztozkodás
alapszabályait. 

Nagyon boldog vagyok, hogy ennek az
összetartó közösség tagjának mondhatom
magam. 

Remélem, még sokáig fogjuk tartani a
kapcsolatot a többiekkel.

Horák Hajni
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Gyermeksarok megoldások:

1. A közös nevező: bevétel, szívélyes, elsodor, mosogat, halomba, malomkő, öttized, eltipor, vadhúsvolt,

tyúkhúsleves, takaró, makadám, mandarin, andalog, HÚSVÉTI SOKADALOM

2. Répakérdés: A nyúltenyésztő 43 répát hozott. 1 maradék mellett 6-tal osztható számok: 7, 13, 19, 25,

31, 37, 43, 49…. 1 maradék mellett 7-tel osztható számok: 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50… 7 maradék mellett 9-cel osztható számok:

16, 25, 34, 43, 52. Mindhárom feltételt csak a 43 teljesíti. 

3. Végtelen világok: A 1, B 4, C 2

4. Ázsia: A: Hongkong – illatos kikötő, Peking – északi főváros, B: A kínai nagy fal és az indiai Tádzs Mahal, C: a Mariana-árok

5. Labirintus: 2 x 6 = 3 + 9, illetve visszafelé: 9 + 3 = 6 x 2

6. Mozaikrejtvény: Csalódni csak az tud, aki valaha hitt.

Becsei Baba Mama Klub



2017-ben ünnepeljük Arany János szüle-
tésének 200. évfordulóját. Ezt az esztendőt
az Országgyűlés és a Magyar Tudományos
Akadémia Arany János-emlékévnek nyilvá-
nította, amelynek fővédnöke Lovász Lász -
ló, az MTA elnöke lett.

Az MTA létrehozta az Arany János
Emlékbizottságot, amelynek feladata egy-
részt a tudományos rendezvények megszer-
vezése, másrészt a különböző megemléke-
zések figyelemmel kísérése és információi-
nak közvetítése.

Az emlékév 2017. március 2-án kezdődik
Nagyszalontán, majd május elején tudomá-
nyos ülésszakkal folytatódik az Akadémia
közgyűlésén. Ősszel Debrecen és Nagy kő -
rös, majd ismét Budapest a legfontosabb
ünnepségek színhelye. 

Kiállítás lesz többek között Nagysza -
lontán, Nagykőrösön, a Petőfi Irodalmi
Múzeumban, az MTA Könyvtár- és Infor -
mációs Központban és az Országos
Széchényi Könyvtárban. Az év során újabb

kötetei jelennek meg az Arany János mun-
kái című, most elkezdődött nagyszabású
kritikai kiadásnak. A tudományos progra-
mokat az Országos Széchényi Könyvtár
által szervezett országos és határon túli kö -
zépiskolai szavalóverseny és más kulturális
események kísérik.

Az Arany János Emlékbizottság e-mail
címe: bicentenarium@gmail.com, székhe-
lye az MTA Bölcsészettudományi Kutató -
intézetének Irodalomtudományi Intézete
(1118 Bp., Ménesi út 11-13.). 

A fenti címre várják a híreket az Arany
János-emlékévhez kapcsolódó rendezvé-
nyekről, amelyeket a költő verseinek kéz-
iratait és legfontosabb kiadásait tartalmazó
honlapon tesznek majd közzé. 
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Arany János-emlékév

Vannak olyanok, akik szeretnek orvoshoz járni. Többségünk
azonban arra törekszik, hogy csak akkor menjen a rendelőbe, ami-
kor tényleg rosszul érzi magát. No, de ha egyszer az ember beteg,
tetszik, nem tetszik, kellemes vagy nem, el kell mennie az orvos-
hoz. Szívesebben elmegyünk, szívesebben várakozunk azonban
olyan rendelőben, ahol nem csak a csupasz fehér falat kell bámul-
ni, ahol barátságosabb kép várja a betegeket, ahol a gyermekek
figyelmét egy kis játékkal is megpróbálhatjuk elterelni a beteg-

ségéről. 

Ezért is döntött úgy községünk egyik háziorvosa,
dr. Csernyi Zsuzsanna, hogy a védőnői szolgálathoz
hasonlóan a háziorvosi rendelő belső falát kiszíne-
zi és a gyermekek részére játszósarkot alakít ki. A

festés egy anyuka felajánlásával a napokban befe-
jeződik, a gyermekek játszósarkot
kaptak, s mindezekhez a Szigetbecse
Községért Közalapítvány nyújtott
anyagi támogatást. 

Köszönjük szépen.

Barátságosabbá vált a rendelő
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G Y E R M E K S A R O K

3. Végtelen világok

A/ Melyik csillagkép része a Göncölszekér?
1. Nagy Medve
2. Nagy Nyári Háromszög
3. Andromeda
4. Bak

B/ Lóról, egy görög mitológiai alakról kapta a nevét
egy ……

1. csillag
2. üstökös
3. BOLYGÓ
4. HOLD

C/ Miből állnak a bolygógyűrűk?
1. gázokból
2. apró szemcsékből
3. fényből
4. Ezek optikai csalódások.

1. A közös nevező
Sikerül-e megtalálni a „közös nevezőt”? A színes négyze-
tekbe egy-egy olyan szótagot kell beírni, amelynek segít-
ségével két értelmes szót kapsz. Ha sikerült, akkor a szí-
nes szótagokból ugyancsak összerakható egy esemény
neve.

5. Labirintus

Keressél egy olyan
utat, ami minden hat-
szögön csak egyszer 
halad át, és helyes
számtani műveletet
eredményez.
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Születések:

2016. 10. 24-én született 
Wágner Gáspár és Zima Zita gyermeke 

ZOÉ
2016. 11. 22-én született 

Horváth Szabolcs és Bezsenyi Edit gyermeke 
DIÁNA ÉVA

2017. 01. 20-án született 
Feigl Gáspár Ferenc és Méry Gabriella gyermeke

IZABELLA
2017. 01. 03-án született 

Kovács Viviána és Makovics László gyermeke
Manolisz

Házasságkötés

2016. 12. 30-án házasságot kötött
Gulyás Zsolt és Juhász Mariann 

Elhunyt

Illés Lajos    elhunyt 2016. 12. 25-én        élt 62 évet

Híreinkről, programokról többet és részletesebben a www.szigetbecse.hu weboldalon olvashat
Lapzárta: 2017. március 31, május 31., július 31., szeptember 30., november 30. 

Kiadja Szigetbecse Község Önkormányzata • 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

Anyakönyvi hírek

FEBRUÁR – BÖJTELŐ HAVA – TÉLUTÓ – JÉGBONTÓ HAVA
Vízkereszttől hamvazószerdáig: FARSANG

Február 11. (szombat) 15.30 óra: Farsang az Általános Iskolában
Február 20. (hétfő) 17.00 óra: Nyugdíjas farsang a Művelődési
Házban 
Február 18. (szombat) 18.00 óra: Harmonikás farsang a
Művelődési Házban

MÁRCIUS – BÖJTMÁS HAVA – TAVASZELŐ – KIKELET HAVA
Farsang három utolsó vasárnapja: BÖJTELŐ  

Március 13. (hétfő) 17.00 óra: Nőnapi ünnepség a Nyugdíjas
Klubban
Március 14. (kedd) 18.00 óra: Az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc évfordulójának ünnepsége a Művelődési Házban (időpont
még változhat)
Március 23. (csütörtök) 18.00 óra: Falugyűlés a Művelődési Házban

(időpont még változhat)

Bogdán István: 

Régi magyar mulatságok 
(részlet)

Farsang

Az ókori népek ta -
vaszünnepének, főleg
a római szaturnáliák-
nak hagyományaiban
gyökerező, de a ger-

mán Hold s a szláv Perchta ünnepével is megtetézett
szokás- és hagyománykör az európai népeknél to -
vábbélt. A téli napforduló után tartott téltemető-ta -
vaszkezdő ünnepségek az egyházi évben a karácsonyi
és a húsvéti ünnepkör közé szorult. Mivel azonban a
húsvét a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölté-
től függ, az azt megelőző, előkészítő negyvennapos
böjt kezdő napja, a hamvazószerda is ennek megfele-
lően – jó egy hónapnyi eltéréssel – változik. Az előt-
te levő időszak, a farsang húshagyókeddel végződik.
E napnak német neve Fastnacht (böjtelőéj) volt. E szó
bajor-osztrák szájon annak idején Vaschanc, ebből
pedig nálunk fassang, majd farsang lett. És ez lett a
neve a vízkereszttől, vagyis január 6-tól hamvazó-
szerdáig (március 1.) terjedő, rövidebb-hosszabb idő-
szaknak is.

FELHÍVÁS
Kérjük ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1%-át a

Szigetbecse Községért Közalapítvány javára. 

Adószámunk: 19180650-1-13.

Programajánlat
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