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Krishnamurtinak a fenti, lélekszépítő gondolatának idézésé-
vel kaptunk meghívást a Szigetbecsei Általános Iskola 8. osztá-
lyos diákjaitól június 16-ára, ballagásukra. Csendesné Ferenczi
Gyöngyi osztályfőnök vezetésével 17 fő diák köszönt el az álta-
lános iskolai tanulmányaitól, tanáraiktól, alsóbb osztál soy  tár-
saiktól, az iskola dolgozóitól. A 7. osztályos tanulóktól kapott
tarisznyával, virággal a kezükben utoljára járták végig az iskola
épületét, tantermeit. A tanári kar részéről ifj. Raffay Béla igazga-

tó úr búcsúztatta az iskolából távozókat. A hetedik osztályosok
műsora után a ballagó diákok búcsúzó verseket, idézeteket,
köszönő szavakat mondtak tanáraiknak, szüleiknek. Egyik fény-
pontja volt az ünnepségnek, amikor Bartal Nóra és Telek
Johanna Csilla, a Szigetbecse Községért Közalapítvány elnöké-
től átvehette az „Év tanulója” díjat. A két tanulóról a Krónika 5.
oldalán olvashat. Az elballagott diákoknak további életútjához
sok sikert, jó tanulást kívánunk!

Az emberben ott rejlik az egész világ,
s ha tudod, hogyan szemléld, és tanulj belőle, 

a kapu előtted, a kulcs pedig a kezedben.
Jiddu Krishnamurti

BALLAGÁS 
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„Úton 2017.” Vándorkiállítás

Az Alkotóművészek és Művészetbarátok Ráckevei Egyesülete
2005-ben alakult 16 alkotó alapító taggal. Céljuk, hogy olyan
szakmai és baráti közösséget hozzanak létre, mely változatos
művészeti programok és folyamatos tapasztalatcsere mellett
közös kiállítás látogatásokat, összejöveteleket is tudjon szervezni.
Ráckeve és a környékbeli települések legtehetségesebb alkotóit
gyűjtötte egybe. Festő, grafikus, fafaragó, keramikus, tűzzomán-
cos, fotós, csipkekészítő vesz részt az egyesület munkájában.
Változatos művészeti ágak. „Civil” életükben is különböző terü-
leteken tevékenykednek. Például önálló képzőművész, tanár,
táncművész és nyugdíjas egyaránt tagjai az egyesületnek. Egy
közös bennük: a művészet, az alkotás lelkes szeretete, tehetségük
teljes kihasználásának igénye, és a lendület, a közös akarat, ahogy
ezt véghezviszik. Továbbra is várják a céljaikkal egyetértő alko-
tók és művészetbarátok csatlakozását. Rendszeresen részt vesz-
nek Ráckeve és környékbeli települések kulturális életében, kiál-
lítások, művészeti foglalkozások, rendezvények formájában. 

Az AMRE július 14-én második alkalommal mutatkozott be
műveinek egy részével Szigetbecsén a Művelődési Házban. A
megnyitón Takács András polgármester és Lerner Mária, a Német

 igésitezmeN Önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket.
Az általános iskola hatodik osztályos lányai híres művészek

(Picasso, Balzac, Vincent van
Gogh, József Attila, stb.) gon-
dolataiból idéztek. Ezt követő-
en Mertl Attila, az AMRE
elnöke ismertette a most bemu-
tatkozó művészek legfonto-
sabb stílusjegyeit, alkotásait.

Az Egyesületükben 16 alkotó vesz részt,16 ember, 16 különböző
technikával. Mégis van köztük hasonlóság, van közös pont. Ha
sorra vesszük a művészek kifejezőeszközeit, megtalálhatók a
közös pontok. Mertl Attila gondolatai a művészetről: 

„A művészet olyan különleges terület, ahol a tudás szükséges és
nélkülözhetetlen ugyan, ám önmagában nem elég. Tudhatunk egy
képről, vagy egy szoborról mindent: mikor, milyen körülmények
között készült, ki az alkotója, milyen anyagból, milyen technikával
készült, és hogyan vélekednek róla a kritikusok. Mindez igen szép,
de vajmi kevés hasznunk lesz belőle, ha hiányzik a személyes kap-
csolat, más szóval: ha hiányzik a vonzódás, a csodálat, ha nem
válik élményünkké a műalkotás. Mert mi hasznunk abból, ha vala-
ki a szépségről beszél nekünk, de semmit sem látunk belőle? Mi
hasznunk mások lelkesedéséből, ha magunk közömbösek mara-
dunk? Vagyis a lényeg, hogy kapcsolat alakuljon ki közöttünk és a
műalkotás között, hogy megértsük és szeressük a művet. Azért,
hogy a kiállítás nézői szeressék a műveket, az alkotók megtették a
magukét, amikor technikai tudásuk felhasználásával, a szépség
felfedezését, vagy legmélyebb érzéseiket, gondolataikat osztották
meg. . Megpróbálták műveiken keresztül átadni mindazt a szere-
tetet, mely őket az anyag, az alkotás, a világ iránt eltölti.”

A kiállítás Szigetbecsén két
hétig volt megtekinthető. Kö -
szönjük és további sok sikert a
művészek, az Egyesület mun-
kájához!

Lumei Joli

„Boldogok azok, 
akik észreveszik a 

szépet olyan helyeken,
Ahol mások semmit 

sem látnak. 
Minden szép, 

csak jól kell tudni nézni.”

(Camille Pissarro)



Nyugdíjas élet. Végre nem kell nap-nap
után felkelni és munkába menni, jön a
tömény kikapcsolódás. Így, vagy legalábbis
hasonlóan képzeljük el legtöbben a nyugdíjba
vonulás utáni életünket. Pedig nem mindig
ilyen idilli a helyzet. Gyakran sokáig forog-
nak a gondolatok az egykori munkahely
körül, furcsának tűnhet, hogy az élet túlságo-
san nyugodttá vált, minden lelassult. A mun-
kának ugyanis megvan-
nak a maga pozitívumai
is: az ember társaságban
van, jókat lehet beszél-
getni stb. Sikerélményt
ad, hozzájárul a pozitív
önértékelésünkhöz. És
hirtelen mindez eltűnik
az életünkből. A munká-
val gyakran a társadalmi
státusz, a társadalmi elis-
mertség is elvész. Az idő
is elveszíti korábbi stru k-
túráját. Azelőtt a hét
napjai munkanapokra,
hétvégékre és munka -
szü neti napokra tagolód-

tak. Most egyszerre minden nap munkaszü-
neti nap. Ez egy ideig nagyon kellemes érzés,
de aztán felmerül a kérdés, vajon mindennap
órákig akarok-e újságot olvasni, tv előtt ülni
vagy ráérősen reggelizni? Vajon leköti-e idő-
met a családtagokra való nagyobb odafigye-
lés, a háztartási munka? Elég-e ez a frissessé-
günk fenntartásához? 

Amikor a napi szociális kapcsolatokat már

nem a munkába járás és a munkahely bizto-
sítja, akkor egyre fontosabbá válnak a barátok
és ismerősök, a rendszeres találkozások a ba -
rátokkal, esetleg korábbi kollégákkal. 

Ezért is jelentett nagyon sokat a nyugdíjba
vonult köztisztviselők találkozója. Sokat
jelentett ez azoknak is, akik még nyugdíjba
vonulásuk után is aktív életet élnek. Sokat
jelentett azoknak is, akik már magányosan,

elszigetelten, megfeledkezve,
esetleg betegesen élik éveiket.
Szerencsére a szervezők nem
feledkeztek meg róluk, akarták
látni régi kollégáikat, s megem-
lékezni egymásról, a köz, a
lakosság szolgálatában végzett
munkájukról, megemlékezni
arról, hogy még nem oly rég, a
helyi államigazgatás megbe-
csült dolgozói voltak. Az állam
eltörölte ugyan az 1997. július
1. óta minden évben megtartott
köztisztviselői napot, mi nyug-
díjas köztisztviselők azért
továbbra is összetartunk. 

Lumei Joli

Ráckeve, Szigetbecse, Makád és Lórév települések közigazgatásá-
nak nyugdíjas mun katársai 2017. július 3-ra találkozót szerveztek
maguknak. 

Csaknem teljes létszámmal, 37-en vettünk részt a rendezvényen.
Voltak közöttünk régi nyugdíjasok, és voltak, akik csak most ízlelge-
tik a pihenés kellemes érzését. Raffay Béla – volt járási hivatali
elnök, tanácselnök – Ráckeve város Díszpolgára baráti hangvételű
köszöntőjében a megváltoztathatatlan időről, mint életünk meghatá-
rozó tényezőjéről beszélt.

Az időről és az emlékekről, melyek ezt a találkozót is életre hívták.
Örömmel ültünk le a múltba visszatekintő kötetlen beszélgetésre,
melynek során számtalan régi, humoros munkahelyi történet került elő. 

Fényképekből összeállított kisfilmen csodálkoztunk rá fiatalkori
önmagunkra, egymásra. Felelevenedtek a hivatalos rendezvények, a
kirándulások, a köztisztviselői napok, hiszen ezek éltették bennünk
az összetartozás, a bizalom, az egymásra figyelés érzését, ettől vol-
tunk a munkában is egy csapat. Derűs és örömteli volt az együtt töl-
tött idő, repültek az órák. Ez volt az első találkozónk, de azzal az
elhatározással zártuk a napot, hogy lesz folytatás.

Köszönjük Ráckeve város polgármesterének a – rendezvényünk-
nek otthont adó – „Régi Városháza” dísztermének biztosítását, a
RÁVÜSZ Kft. dolgozóinak a terem berendezését.

Mesterné Veszeli Mária
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„Mesél a múlt” – nyugdíjas köztisztviselők találkozója

Gondolatok a találkozó kapcsán



KITELEPÍTÉS – VERTREIBUNG
(70 éve)

A magyar kormány döntése a magyarországi németek kitelepítéséről a magyar
történelem egyik legsötétebb szégyenteljes foltja, mely semmivel nem menthető. 

1945. december 29-én adták ki a rendeletet a magyarországi német lakosság
„áttelepítéséről”.

Másfél év alatt mintegy 250 000 embert űztek el mindenüktől megfosztva erő-
szakkal szülőföldjéről. Öregeket, gyermekeket, asszonyokat kollektív bűnösként
megbélyegezve őket csak azért, mert német nemzetiségűek voltak, mert anya-
nyelvüket, kultúrájukat és hagyományaikat több évszázadon és sok generáción át
is megőrizték.

Szigetbecséről 1946. május 21-én telepítettek ki először családokat Nyugat-
Németországba, Kronachba. Ez szám szerint 139 főt, ill. 44 családot érintett. 

1947. augusztus végén volt a 2. kitelepítés. Ekkor 247 főt, ill. 82 családot
Kelet-Németországba Pirnába hurcoltak el.  

Erre a 70 évvel ezelőtti eseményre emlékezünk 2017. augusztus 27-én.

A vasárnap reggeli szentmisét a kitelepítettek emlékének szenteljük, majd meg-
koszorúzzuk a templom falán lévő kitelepítési emléktáblát.

Lerner Mária

Az Úrnapja Krisztus szent Testének és
Vérének ünnepe. Szentháromság ünnepe
utáni csütörtökön, de nálunk a következő
vasárnapon tartott főünnep. Ezen a napon
„Krisztus titokzatos testét" (Corpus Christi
Mysticum), az oltáriszentséget ünnepli az
egyház. Piros betűs – ünneppé 1264-ben IV.
Orbán pápa tette földije, Lüttichi Szent
Julianna hatására, aki egy látomásában a teli-

holdat látta, melyből egy darabka hiányzott.
Julianna a látomását úgy értelmezte, hogy a
Hold az egyházi évet jelképezi, amelyből
valami hiányzik, mégpedig az oltáriszentség
ünnepe. Az ünneplést IV. Orbán pápa az
egész egyházra elrendelte, s az ő megbízásá-
ból Aquinói Szent Tamás írta meg e nap
liturgikus szövegeit!

Az ünnep fő eseménye a körmenet, ame-
lyen körülhordozzák az oltáriszentséget.
Talpas szentségtartóban, más néven úrmuta-
tóban viszik az oltáriszentséget, s abban
teszik ki ünnepélyes szentségimádásra is. A
magyar nyelvterületen a körmenet útvonala
mentén négy oltárt állítanak fel, ezeknél
rövid szertartás, evangélium-éneklés és áldás
zajlik. Az oltárok fölé lombsátrat emelnek, a
földre, az oltáriszentség elé rózsaszirmot
szórnak. 

Szigetbecse községünkben is már hosszú
ideje meghonosodott az úrnapi virágszőnyeg
készítése. A szőnyegkészítés lakóhelyi-csa-
ládi alapon szerveződő tevékeny együttmű-
ködést tett lehetővé.  Szinte minden lakosnak
lehetősége nyílik az ünnep előkészítésében,
alakításában való részvételre.  Ez év június
17-én a hajnali órákban kezdték el szorgos
kezek a már napol óta gyűjtött virágokból a
díszítést. A templomba érkezőket virágszir-
mokból kirakott hatalmas kereszt fogadta. A

mise után a templom udvarában kirakott szí-
nes virágszőnyegen haladva körbejárták a
templom épületét, a templomkertben felállí-
tott, virágokkal díszített négy oltár előtt szer-
tartás, áldás, éneklés hangzott el.  

Vallási hovatartozástól függetlenül is min-
den kedves olvasónak ajánlom e szépen
díszített oltárok és virágszőnyeg megtekinté-
sét az elkövetkezendő években is!

Lumei Joli
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Úrnapja, úrnapi körmenet
Az Oltáriszentség örök életünkre szóló táplálékunk



Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Pedagógusnap alkal-
mából „Kiskunlacháza Katedra” díjban részesítette Horák
Györgyöt,  az Érdi Szakképzési Centrum Kiskunlacházi Szakképző
Iskolája igazgatóhelyettesét, műszaki és rajz tanárát. A díjat a peda-
góguspályán teljesített magas színvonalú munkájáért, több ízben oda-
ítélt szakmai elismeréséért, valamint diákjainak a különböző tanul-
mányi versenyeken elért kiemelkedő teljesítményéért adományozta
részére az önkormányzat. 

Horák György gyártástechnológus
üzemmérnökként 1984-ben kezdett
dolgozni a 222. számú Ipari Szak mun -
kásképző Intézetben. Épületgépészeti,
fémipari szakmákban tanított, rövide-
sen munkaközösség vezető, majd a
megyei Fémipari anyag- és gyártásis-
meret munkaközösség vezetője lett. Diákjai szerették, kollégái tisz-
telték. Gépész műszaki tanári oklevelét 1988-ban a Bánki Donát
Gépipari Műszaki Főiskolán szerezte. 

1999-től a versenyszférában dolgozott, de a pedagógus hivatástudat
visszahozta az oktatásba. 2007-től napjainkig műszaki igazgatóhe-
lyettes a Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskolában. Az okta-
tó-nevelő munka mellett a szakmai vizsgáztatás szervezése, lebonyo-
lítása az egyik fő feladata, amelyet nagy körültekintéssel végez. A
szakközépiskolai tanulók nyári gyakorlatának megszervezését siker-
rel oldotta meg. Pályázat koordinátori feladatai között szerepelt a 2
éves Finnországi Leonardo program, amelynek keretében az iskola
diákjai és kollégái eljutottak a Mikulás földjére. Kapcsolatait kihasz-
nálva, az iskola diákjai számára szakmai tanulmányi látogatásokat
szervez, ahol a tanulók találkozhatnak a munka világával. A szakmai
felnőttoktatásban szervező és oktató feladatokat is ellát. Irányító
munkájához 2012-ben, szakvizsga keretében, közoktatási vezető vég-
zettséget szerzett. A gyakorlati oktatás szervezésében végzett munká-
ja hozzájárult ahhoz, hogy diákjaink hosszú évek óta ott vannak a
szakma kiváló tanulója verseny dobogósai között.

Gratulálunk Igazgató helyettes úrnak! Büszkék vagyunk rá, hogy
községünk lakosaként ilyen magas kitüntetésben részesült!

Lumei Joli
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Kitüntetés

Bartal Nóri az idei tanévben kitűnő tanulmányi eredményt ért el, vala-
mint 3 tantárgyi dicséretben részesült. Az előző években jeles eredmé-
nyek szerepelnek bizonyítványában. Magatartása, szorgalma példamu-
tató. Éveken keresztül részt vett matematika versenyeken. Az osztály-
közösség irányító egyénisége. Minden megoldandó feladat megvalósí-
tásában tevékenyen közreműködött és ötleteivel gazdagította annak
tartalmát. Az iskola Diákönkormányzatának vezetőjeként szervezte és
megvalósította a tanévre tervezett programokat. Munkája mindenki
számára példaértékű.

Gyermekrejtvény
megfejtések

Csigarejtvény: Jó kez-
det, fél siker

Lóugrás 1. Bátraké a
szerencse. 2. Ha adnak,
vedd el, ha ütnek, sza-
ladj el. 3. A betyárból
lesz a legjobb pandúr.
4. Ki hol bízik, ott
hízik. 

Mérlegelve: Két sárga
és egy zöld golyó kell.
Feltételezve, hogy a
piros golyó tömege 1, a
zöldé 2, a kéké 3, a sár-
gáé 4 kg. Az üres ser-
penyőbe 10 kg-ot kell
rakni. 

Az „Év tanulója” díj kitüntetettjei: Bartal Nóra és Telek Johanna Csilla.
Szigetbecse Községért Közalapítvány az általános iskola vezetésének javaslata alapján a ballagási ünnepségen 

két tanulót részesített az „Év tanulója” díjban:

Telek Johanna Csilla az idei tanévben kitűnő tanulmányi eredményt ért
el, valamint 6 tantárgyi dicséretben részesült. Bizonyítványában min-
den tanévben jeles vagy kitűnő minősítés szerepel. Magatartása, szor-
galma példamutató és példaértékű mindenki számára. Rendszeresen
részt vett tanulmányi versenyeken. Német nyelvből országos versenyen
a megyei fordulóig eljutott. Mindig szívesen vállalt feladatokat az osz-
tályközösség munkájában. Társai bizalommal fordultak hozzá gondja-
ikkal. Igazi irányító egyéniségével a közösség egyik legmeghatározóbb
tagja volt.
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A vakációra várt gyerekek igen nagy vára-
kozással voltak az iskolai bizonyítvány iránt.
Szerencsére elmondhatjuk, hogy szép szám-
mal voltak ez évben is kitűnő, vagy jeles ered-
ményt elért tanulók. A megjelent diákokat és
szülőket ifj. Raffay Béla igazgató köszöntötte
a következő idézettel és beszéddel: 

„Embernek lenni pontosan annyit jelent,
mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel,
melyet lehelyez, a világot építi tovább.” –
mondta Antoine de Saint-Exupéry.

„Kedves Diákok, Szülők, Kollégák!
Tisztelt Vendégeink!

Biztosan állítom, hogy mi ebben a tanévben
sok-sok követ helyeztünk le, és remélem, érzé-
kelhető, hogy a világ általunk is épült. Mert a
kövek különböző méretűek: az apró homok-
szemektől egészen a sziklákig. És tanultunk
felelősen élni. Felelősnek lenni a gondolatain-
kért, a szavainkért, a tetteinkért .A tanévzáró
nemcsak ünnepélyes lezárása egy tanévnek,
hanem egyben számvetés is. Megállunk
ünneplőbe öltözve, hogy valóban ünnepelhes-
sünk. Ünnepeljük meg azt, hogy mi mindent
tudtunk megvalósítani. Számokban is kifejezve
homokszemeinket, kavicsainkat és építő köve-
inket. Komoly munkát tudhatunk magunk
mögött: terveztünk, küzdöttünk, izgultunk és
örültünk a sikereinknek.

Talán más is találkozott már a kérdéssel,
amit egyszer valaki feltett nekem:

– Mi volt élete legszebb, legemlékezetesebb
pillanata?

Vajon hogyan is válaszolhatna erre egy
iskola igazgatója? Hiszen minden nap törté-
nik valami fontos, valami kivételes!

Büszke vagyok rátok, kedves diákok!
Ebben a tanévben kiérdemeltetek sok-sok

ötöst, tantárgyi dicséretet, általános nevelő-
testületi dicséretet.  Különböző versenyekről
elhoztatok jó néhány nagyszerű helyezést.
Minden érem, serleg és oklevél az bizonyítja,
hogy ügyes, bátor, okos fiatalok vagytok.
Vajon melyik napon voltam a legboldogabb?
Vajon melyik győzelem a legszebb? Ilyet csak
az kérdez, aki még sosem nézett csillogó sze-
mekbe, aki még nem tapsolta pirosra a tenye-
rét! Minden nap megérte a munkát, hiszen
minden nap láthattam, hogy reggelente meg-
érkeztek az iskolába. Ki vidáman, ki kedvetle-
nül, s voltak, akik szomorúan… De mindany-

nyian jöttetek, ha csak valamilyen komoly ese-
mény, betegség meg nem akadályozott benne-
teket. Jöttetek, mert vártak az osztálytársak, a
barátok, a tanáraitok – és talán nagy szavak -
, de várt rátok a lehetőség. A lehetőség, hogy
minden nappal többek lehessetek, tanuljatok a
világról és tanuljatok önmagatokról. 

Kedves Szülők!
Vannak, akik minden évre évszám szerint

emlékeznek. Néha nekem is sikerül, de a leg-
több évre úgy tudok visszagondolni, hogy:
abban az évben mi történt, milyen feladatot
tudtunk megoldani, kinek miben tudtunk segí-
teni. Köszönöm, hogy erről a tanévről is óriá-
si tettekre emlékezhetek. Köszönöm, hogy
hívás nélkül jöttek, segítettek, amikor csak
szükség volt rá. Köszönöm, hogy kérés nélkül
is adtak, adtak, amikor látták, hogy kell.
Ezekben az emberi segítségekben hatalmas
összetartó erő rejlik.  Ez az erő az összetarto-
zásban van. És ha valaha egy bizonyos erő-
szakos kíváncsiskodó nem hagyna békén a
kérdésével, és mindenképpen válaszolnom kel-
lene, akkor azt mondanám: az a legszebb
dolog, amire szívesen visszagondolok, hogy ez
az, az iskola, ahol a világ minden baja ellené-
re is érdemes dolgozni.

Most pedig ki kell használni az időt, mert
azok a diákok tanulók, akik ma befejezték ezt
a tanévet vágynak a tartalmas nyári tevékeny-
ségre. Vágynak rá, mert a kisebbek megtanul-

ták az írást, olvasást, számolást. Mások elsa-
játítottak egy újabb hatalmas nagy tanulási
anyagot, hogy lassan továbblépkedve eljussa-
nak fejlődésük egy újabb állomására.
Megtanulták a matematika, természettudo-
mányok, nyelvek leckéit. Használták azokat az
órákon, és néha azon kívül is.
Továbblépkedtek, és befejezték azt. 

Kedves jelenlevők, a tanulás és a tanítás ér
véget a mai nappal, ebben ez intézményben is.
Mostantól a szülők azok, akik tovább végzik
ezt a feladatot. Tanítani, nevelni majd 3 hóna-
pot át, mert erre is szükség van. Mindenkinek.
A szülőnek is, a diáknak is, és a tanárnak is.
Ne hagyjuk, hogy eredménytelenül teljen el
sok hét, és hónap, mert sajnálatos lenne, és
veszteséges. Én azt kívánom, hogy legyen ez a
pihenés aktív, tartalmas, rengeteg élménnyel
tele. És ha a szülő kevés időt szentel ennek
végiggondolásában, akkor kedves gyerekek
kérjétek ti a szüleiteket gyakran, többször,
hogy csak egy rövidke útra menjetek el,
együtt, ami nem kerül sokba. Annyi minden,
sok-sok szépség van körülöttünk. 

Kedves Diákok, Szülők, Kollégák!
Kívánom, hogy a nyár hozza el mindenki-

nek, amit szeretne, és találkozzunk újra itt,
szeptemberben! Mindenki hozza majd el a
kavicsát, kövecskéjét, tegye hozzá a világunk
építéséhez! Ezzel a 2016-2017-es tanévet
bezárom.”

TANÉVZÁRÓ 
Véget ért a 2016/2017-es iskolai tanév. 

Szigetbecsén az általános iskolában 2017. június 20-án tartották meg a tanévzáró ünnepséget. 
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Igazgató úr ünnepi beszéde után a 4. osz-
tályos tanulók vakációhoz kapcsolódó
humoros, majd német nyelvű műsorát hall-
gathatták meg a jelenlévők. A színvonalas
előadást Györkéné Szanyó Andrea és
Jeschek Ibolya pedagógus tanította be. 

Az ünnepélyes tanévzárón sok gyermek
részesült könyvjutalomban kitűnő, jeles vagy
jó tanulmányi eredményéért, valamint a diák-
önkormányzatban, a közösségben végzett
szorgalmas munkájáért, valamint sportteljesít-
ményéért. A következő diákok részesültek
könyvjutalomban:  

1. OSZTÁLYBÓL:

Batuska Milán, Boros Botond, Dudás
Boglárka, Fehérvári Fanni, Feigl Gabri -
ella, Keszthelyi Balázs, Kiss-Szirmay Anna,
Kollár Viola, Ócsai Csaba György, Pittel
Simon Péter, Szellelki Kevin Balázs, Szűcs
Olivér Vilmos, Takács Dóra, Vég Dorottya, 
Végh Roland Attila, Víg Bendegúz.

2. OSZTÁLYBÓL:

Áj Emese: kitűnő tanulmányi eredményéért
és példamutató magatartásáért,
Boros Réka: kitűnő tanulmányi eredményé-
ért és példamutató magatartásáért,
Farkas Dorka: kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért és példamutató magatartásáért,
Markó Diána: kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért és példamutató magatartásáért,
Montvai Dóra: kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért és példamutató magatartásáért,
Pécsi Ankisza: kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért és példamutató magatartásáért,
Szántó Zétény: kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért,
Csordás Virág: jeles tanulmányi eredményé-
ért és példamutató magatartásáért,
Jánosi Patrik: jeles tanulmányi eredményé-
ért,
Kovács Barnabás: jeles tanulmányi eredmé-
nyéért,
Lukács Vanda: jeles tanulmányi eredményé-
ért és példamutató magatartásáért,
Bán Szabolcs: mindennapos szorgoskodásá-
ért, segítségnyújtásáért.
Általános nevelőtestületi dicséretben része-
sült: Áj Emese

3. OSZTÁLYBÓL:

Ács Vanda: kitűnő tanulmányi eredményéért
és példamutató magatartásáért,
Balogh Botond: kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért és példamutató magatartásáért,
Molnár Danica: jeles tanulmányi eredmé-
nyéért és példamutató magatartásáért,

Őrsi Kende: jeles tanulmányi eredményéért.
Ács Vanda: A LESEWURM német szövegér-
tési versenyen elért eredményes szerepléséért
Balogh Botond: A LESEWURM német szö-
vegértési versenyen elért eredményes szerep-
léséért
Molnár Danica: A LESEWURM német szö-
vegértési versenyen elért eredményes szerep-
léséért
Őrsi Kende: A LESEWURM német szöveg-
értési versenyen elért eredményes szerepléséért
Általános nevelőtestületi dicséretben része-
sült: Ács Vanda és Balogh Botond

4. OSZTÁLYBÓL:
Bak Botond Örs: kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért
Benda Roland: kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért, példás magatartásáért,
Izer Anita Eszter kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért, példás magatartásáért és szorgalmáért,
Nagy Britani: kitűnő tanulmányi eredményé-
ért, példás magatartásáért és szorgalmáért,
Szabó János László: kitűnő tanulmányi ered-
ményéért, példás magatartásáért és szorgal-
máért,
Szöllősi Bíbor: kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért, példás magatartásáért és szorgalmáért,
Batuska Zalán: jeles tanulmányi eredményé-
ért,
Markó Lili: jeles tanulmányi eredményéért,
példás magatartásáért és szorgalmáért,
Mészáros Netti jeles tanulmányi eredményé-
ért, példás magatartásáért,
Spátay Réka: jeles tanulmányi eredményéért,
példás magatartásáért és szorgalmáért,
Általános nevelőtestületi dicséretben része-
sült: Izer Anita és Szöllősi Bíbor

5. OSZTÁLYBÓL:
Ács Bence: kitűnő tanulmányi eredményéért,
példás magatartásáért és szorgalmáért
Baranyák Tekla: kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért, példás magatartásáért és szorgalmáért
Barkó Zsuzsanna Zselyke: kitűnő tanulmá-
nyi eredményéért, példás magatartásáért és
szorgalmáért
Farkas Beatrix: kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért, példás magatartásáért és szorgalmáért
Ágoston Vanda Zille: jó tanulmányi eredmé-
nyéért, példás magatartásáért és szorgalmáért,
Juhász Virág: jó tanulmányi eredményéért,
példás magatartásáért és szorgalmáért,
Lőrincz Evelin: jó tanulmányi eredményéért,
példás magatartásáért és szorgalmáért
Radnics Sára: jó tanulmányi eredményéért,
példás magatartásáért és szorgalmáért
Schneider Kinga: jó tanulmányi eredményé-
ért, példás magatartásáért és szorgalmáért
Ben- Haj- Slimen Marcell: jó tanulmányi
eredményéért,

Horváth Ákos: jó tanulmányi eredményéért,
Nagy Ádám: jó tanulmányi eredményéért,
Általános nevelőtestületi dicséretben része-
sült: Ács Bence

6. OSZTÁLYBÓL:
Schwarczenberger Dorka: kitűnő tanulmá-
nyi eredményéért és a versenyeken nyújtott
kimagasló teljesítményéért,
Michélisz Anna: kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért és a röplabda sportágban nyújtott szor-
galmáért, kiemelkedő közösségi munkájáért,
Csoba Anita: jeles tanulmányi eredményéért
és a röplabda sportágban nyújtott szorgalmá-
ért, kiemelkedő közösségi munkájáért,
Schmidt Szimóna: jeles tanulmányi eredmé-
nyéért,
Őrsi Levente: jeles tanulmányi eredményé-
ért,
Oláh Csilla: a röplabda sportágban nyújtott
szorgalmáért, kiemelkedő közösségi munká-
jáért,
Mészáros Ditta: a röplabda sportágban nyúj-
tott szorgalmáért, kiemelkedő közösségi mun-
kájáért,
Erdős Izabella: a röplabda sportágban nyúj-
tott szorgalmáért és közösségi munkájáért,
Általános nevelőtestületi dicséretben része-
sült: Schwarczenberger Dorka és Michélisz
Anna

7. OSZTÁLYBÓL:
Árpási Vivien: az első osztályosok beillesz-
kedésében való segítségéért és példás maga-
tartásáért,
Nagy József: a Diákönkormányzat munkájá-
ban való aktív tevékenységéért,

8. OSZTÁLYBÓL
Telek Johanna Csilla kitűnő tanulmányi
eredményéért és példamutató magatartásáért.
Bartal Nóra kitűnő tanulmányi eredményé-
ért, példamutató magatartásáért és átlagon
felüli közösségi munkájáért. 
Keszthelyi László Mihály: jó tanulmányi
eredményéért és közösségi munkájáért,
Bartal Nóra: a Diákönkormányzat munkájá-
ban végzett kiemelkedő teljesítményéért,
Bartha Péter Lázár: a Diákönkormányzat
munkájában végzett kiemelkedő teljesítmé-
nyéért,
Általános nevelőtestületi dicséretben része-
sült: Bartal Nóra és Telek Johanna Csilla



A képviselő-testület a hivatali helyiségen
kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés engedélyezésének
szabályairól és díjairól, továbbá az anya-
könyvvezető részére fizetendő díj mértékéről
szóló önkormányzati rendeletét megalkotta.
A rendelet szövege a www.szigetbecse.
hu weboldalon olvasható.

***
Szigetbecse Község Önkormányzat Kép -

viselő-testülete úgy határozott, hogy a
Településképi Arculati Kézikönyv elkészíté-
sével (bruttó 1 millió forint összegért) a
PESTTERV Pest Megyei Terület-, Tele pü -
lés-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-t,
bízza meg. Önkormányzat a Kézikönyv el -
ké szítésének költségét az egymillió forintos
támogatási összegből fogja biztosítani.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete Társult tagként létrehoz-
za a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulást, azzal a feltétellel
írja alá a társulási megállapodást, hogy a
megalakuló társulás keretében a konzorcium
tagjai együttműködnek a közös tulajdon te -
kintetében. Tudomásul veszi, hogy a Du na-
Tisza közi Nagytérség Szilárdhulladék Gaz-
dálkodási Konzorciuma hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatás megszervezésére irányuló,
a konzorciumi tag településekre kiterjedő
kötelezettségeit 2017. október 1-től követően
a Duna-Tisza közi Hulladék-gazdálkodási
Önkormányzati Társulás gyakorolja.

Szigetbecse Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2012. évi CLXXXV.
törvény 33. §, 34. §, 37. §, 37/B §-ában meg -
határozott hulladékgazdálkodási feladatai-
nak ellátását azon naptól ruházza át a Duna-
Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Kör-
nyezet védelmi Önkormányzati Társulásra,
amikor a Közép-Duna Vidéke Hulladékgaz -
dál kodási Önkormányzati Társulásban való
tagsága megszűnik. 

A Társulási Tanács tagjának Bencze Ist -
ván Dömsöd Nagyközség polgármesterét
delegálja.

***
Képviselő-testült a strand felújítása kap-

csán tárgyalt a stranddal szomszédos üdülő-
ingatlan felől kerítés építéséről. A beadott
árajánlatok alapján döntött a kerítés megépí-
téséről. Szigetbecse Község Önkormányzat
Képviselő-testülete Jeszenszki Attila vállal-
kozótól, a benyújtott árajánlata alapján –
bruttó 285.000 Ft összegért – 22 m hosszú
kerítés építését rendeli meg a szigetbecsei
strand területén.

A Képviselő-testület a strand kerítésének
költségét a 2017. évi költségvetés tartalék-
keret terhére biztosítja.

***
Képviselő-testület mostani ülésén elfogad-

ta még a Tóparti Óvoda vezetőjének, Schneck-
né Bukovszky Juditnak a német nemzetiségi
oktatás alakulásáról szóló tájékoztatóját,
ennek keretén belül döntött az egy fő konyhai
állás további biztosításáról is, valamint egy fő
óvodai dolgozó részére a szolgálati lakás bér-
letének a meghosszabbításáról.

***
Képviselő-testület a beérkezett kérelmek

alapján további árajánlatot kér a Makádi út
egyes járdaszakaszainak (amelyek nem sze-
repeltek a költségvetésben) térkövezése
miatt. 

***
Szigetbecse Község Önkormányzat Kép -

viselő-testülete mai ülésen megtárgyalta és
elfogadta a MORROW Medical Zrt. által
megküldött Ráckeve Központi orvosi ügyelet
2016. 01. 01. – 2016. 12. 31. közötti időszak-
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2017. június 20.

• Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása

2017. június 27.

•  Hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedé-
lyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéké-
ről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

•  Településképi Arculati Kézikönyv elkészíttetése

•  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala

•  Strand kerítésének megépítése

•  Erzsébet tábor támogatása

Képviselő-testületi ülések

Szigetbecse Község Önkormányzat Kép -
viselő-testülete ülésén megtárgyalta a pá -
lyázati lehetőségeket. Testület úgy döntött,
hogy közművelődési érdekeltségnövelő pá -

lyázatot nyújt be a Petőfi Sándor Művelő -
dési Ház esetében 3.113.729 Ft összegű
támogatásra, s ennek  eléréséhez 312.000 Ft
önerőt biztosít. A pályázat tárgya: hangosí-

tó eszközök beszerzése, és belső felújítási
munkálatok. A Képviselő-testület az önerőt
Szigetbecse község Önkormányzat 2017.
évi költségvetésében biztosítja. 



Szigetbecse Község Önkormányzatának
Kép  viselő-testülete úgy határozott, hogy a
„Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal
épületének felújítása” tárgyú beszerzési eljá-
rásban ajánlattételi felhívást ad ki a követke-
ző vállalkozásoknak: Algép Bau Kft. Rác ke -
ve, Csöme Kft. Ráckeve,  Konzolép Kft. Szi-
getszentmárton, Merito Trend Kft. Kiskun-
lacháza, Szász-Ingatlan Kft. Ráckeve, Vidák-
Ép Kft. Ráckeve, Vitép’95 Kft. Szigetújfalu.
A pályázat benyújtási határideje: 2017.
augusztus 31. A kivitelezés befejezési idő-
pontja 2018. június 30. 

***
Takács András polgármester ismertette

azokat a Szigetbecse, Makádi úti járdaszaka-
szokra érkezett árajánlatokat, amelyek az
előző, már jóváhagyott árajánlatban nem
voltak benne. Ezek a következők: a Szi get -
becse táblától a megépített részig (Makádi út
1-ig), a Faluháztól a kanyarig (Makádi úttól
a Makádi út 68-ig), a Becsei Vendéglő előtti
járdaszakasz, valamint a Fazekas M. utca és
Makádi utca kereszteződésénél egy szakasz. 

Az árajánlat összege bruttó 6.664.325 Ft.
Képviselő-testüle  ygoh ,ttötnöd ygú  t az 

kactu segésyge ép  ttaim asátíkalaik 
megrendeli az eddigi járdafelújításból
kimaradt Makádi úti járdaszakaszok felújítá-
sát is. A járdaszakaszok felújításának költsé-
gét a 2017. évi költségvetés terhére biztosít-
ja. 

***
A polgármester tájékoztatást adott a

pályázati lehetőségekről. Az egyik az egész-
ségügyi alapellátást nyújtó intézmények fej-
lesztése. Ennek a pályázatnak a beadási le -
hetőségét 2017. július 28-án nyitják meg, és
30 nap áll rendelkezésre, hogy a pályázatot
beadja az önkormányzat. . 

A másik pályázati lehetőség a felgyűlt
csapadékvíz elvezetésére irányul. Ezt a pá-
lyázatot 2017. augusztus 14-től kezdődően,
30 napig lehet benyújtani. A pályázat részle-
teit ki kell dolgozni, s a következő testületi
ülésen fognak dönteni benne.

ban végzett munkájáról szóló beszámolót.
***

Csoba Attiláné képviselő tájékoztatást
adott arról, hogy az Általános Iskola az idén
is pályázott az Erzsébet táborra. Az Erzsébet
táborok gyakorlatilag ingyenesek, jelképes
hozzájárulást, 1000 forintot kell csak fizetni
gyerekenként, minden más költséget – szál-
lás, étkezés – a magyar állam fizet ki. Az úti-
költség az még plusz kiadás. A tábor
augusztus 13-tól 18-ig tart, amin 58 gyerek
és 6 felnőtt vesz részt.

Kérte a képviselő-testületet, hogy támo-
gassa a táborozást a szállítás költségeihez

való hozzájárulással, valamint a falubusz
igénybevételével. Szigetbecse Község Ön -
kor mányzat Képviselő-testülete az Erzsébet
táborba utazó gyerekek részére 300.000 Ft
támogatást biztosít a buszköltség fedezetére.

A Képviselő-testület a 300.000 Ft-os
támogatást a 2017. évi költségvetés szociális
keret terhére biztosítja.

***
Képviselők megtárgyalták a mozgó pati-

kával kapcsolatban felmerült kéréseket. A
mozgó patika a háziorvos kézi patikájához
képest egy magasabb szintű ellátást biztosí-
tó szolgáltatás. A jogszabály úgy rendelke-

zik, hogy a magasabb szintű ellátást kell
alkalmazni. Erről a lakossági tájékoztatót is
ki fogják adni.

***
Képviselők tárgyaltak még a ráckevei böl-

csödében történő szigetbecsei gyermekek
elhelyezésével kapcsolatban. Ráckeve város
polgármestere fog ajánlatot adni, hogy
milyen összegű hozzájárulás esetén lesz erre
lehetőség. Tárgyaltak még a nyári gyer -
mekfelügyelettel kapcsolatos kötelező ön-
kormányzati feladatokról, valamint a Szi -
getbecsére látogató szigetszentmiklósi tan-
kerület dolgozóinak látogatásáról.
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• „Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívása

•  További járdaszakaszok felújítása a Makádi úton

•  Pályázat benyújtása egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésére és a felgyűlt csa-
padékvíz elvezetésre

FELHÍVÁS
Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Kérjük, hogy az ingatlanán, illetőleg az
ingatlana elé kiültetett fa – gyalogjár-
dára és az út fölé hajló – ágainak nye-
séséről, a lehulló gyümölcsök eltakarí-
tásáról, a gyalogos közlekedés zavarta-
lansága érdekében folyamatosan gon-
doskodjon!

Szigetbecse Község Önkormányzata



– Önkormányzatunk legnagyobb kul-
turális rendezvénye a falunap. Nagy fel-
adat ez a szervezőknek, hiszen legalább
olyan sikeresnek, legalább olyan színvona-
lúnak szeretnék megszervezni, mint az
előző éviek voltak. Mikor született meg a
döntés, hogy ez évben is megrendezésre
kerül a falunap?

– Ez évben már 15. alkalommal kerül
megrendezésre a falunap, s már nem kérdés,
hogy lesz-e vagy sem, szinte egyértelmű,
hogy tovább folytatjuk a hagyományokat. A
költségvetés tervezésekor az idei évben is
megszavazásra került a falunap megrendezé-
sére felhasználható összeg kerete. Ez azért is
nagyon fontos, mert a fellépő művészekkel
időben meg kell kötni a szerződéseket,
később már kevés az adott napon szabad
művészek száma.

– Hogyan döntitek el a programokat, a
fellépők személyét?

– Szeretnénk a lakosság érdeklődési köré-
nek megfelelő sztárvendégeket hívni, illetve
a helyi és a környékbeli kistehetségeket be -
mutatni. Fellépési lehetőséget adunk a ci -
vilszervezeteknek, valamint az óvodás, isko-
lás gyermekeknek. Örömmel vesszük azt is,
hogyha idegenek keresnek meg bennünket
fellépési szándékukkal. Ezek önkéntes fel-
ajánlások, amiért nem kérnek fellépési díjat.
Ha lehetőség nyílik rá, akkor valamilyen jel-
képes támogatást adunk részükre, illetve
megvendégeljük őket.  Évek óta hagyomány
a délelőtti és a kora délutáni órákban meg-
rendezésre kerülő sakkverseny és főzőver-
seny. Nagy örömünkre szolgál, hogy mind-
két program rengeteg érdeklődőt vonz. A
főzőversenyen finomabbnál-finomabb ételek
készülnek. Ezeket az ételeket általában bará-
ti társaságok, családok készítik. Folyama to -
san azt tartjuk szem előtt, hogy minél színe-

sebb programot tudjunk biztosítani a rendez-
vényre kilátogató vendégeknek.  A tűzijáték
a falunapi esemény műsorának méltó lezárá-
sa, ami azért is különleges, mert kihasználva
a falu szépségét, a tó adta lehetőséget, külön-
leges vízre lőhető rakétákat is láthatnak az
érdeklődők. 

– Milyen forrás áll rendelkezésre a falu-
nap lebonyolítására?

– A költségvetésből minden évben egy
millió forintot tudunk elkülöníteni erre a
célra, sajnos ez az összeg csak a sztárvendé-
gek fellépési díját fedezi. A többi költségek-
re támogatást kapunk a falu lakosságától, a
vállalkozóktól, Szigetbecse Községért Köz -
ala pítványtól, Német Nemzetiségi Önkor-
mányzattól, pénzintézetektől.  Ezúton is sze-
ret nénk mindenkinek köszönetet mondani,
aki bármekkora összegű adománnyal hozzá-
járult és hozzájárul a falunap sikeres lebo-
nyolításához. 

– Amikor megszületik a döntés a prog-
ramra, fellépőkre, mi a Te feladatod?

– A rendezvény lebonyolítása csapatmun-
ka. Az egész falunapi rendezvényen minden
képviselő feladatot kap, amiért felel. Két fő
segítőt azért kiemelnék, Sósné Michélisz
Edinát, aki  a helyettesem, segítőm, s a Köz -
ala pítvány elnökét, aki főként a pénzügyi
lebonyolításban, megrendelésekben műkö-
dik közre. Nagyon sok segítséget kaptam
első alkalommal Fejesné Schwarcz Erzsé bet -
től, aki bevezetett ezekbe a feladatokba. A
falunap fő szervezőjeként minden falunapi
program megbeszélése, rendelése, szervezés
az én tudtommal, egyeztetésemmel kell,
hogy történjen. Első feladatom felvenni és a
továbbiakban is tartani a kapcsolatot a sztár-
vendégeket közvetítő programirodával. Ek -
kor keresem meg a tűzijátékot biztosító Sza -
bó Elemér vállalkozót, bekérem a különböző

hatósági engedélyeket a lebonyolításhoz. Ezt
követően veszem fel a kapcsolatot a többi
fellépővel, velük időpontot, műsoridőt
egyeztetek. Ezután a műsorterv elkészítése
következik, a konkrét nap időbeosztásának
megtervezése. Közben az árusok megkeresé-
seit is fogadom. Meg kell tervezni a rendez-
vény helyszínét, vendéglátók, főzők, fellé-
pők, árusok, játszóeszközök, stb. elhelyezé-
sét. Tombolatárgyak vásárlása, jegyek meg-
írása, támogatók listájának elkészítése, s még
sok egyéb más feladat vár ránk, melyet itt
sok lenne részletezni. Természetesen gon-
doskodni kell a rend fenntartásában segítsé-
get adó biztonsági őrökről, polgárőrök rész-
vételéről. Az eseményt megelőző napon a
polgármester úr és a képviselőtestületi tagok,
önkormányzati dolgozók valamint önkéntes
segítők megfeszített közös fizikai munkájá-
val kezdődik a rendezvénytér kialakítása. A
falunap napján reggel 8 órától a diszkó végé-
ig ott kell lenni. Rengetek a feladat aznap (az
árusok, vendéglátók, játszóeszközök letele-
pítése, helyek megmutatása, szükséges terü-
let lezárása, fellépők, vendégek fogadása,
vendégül látása, tombolahúzás, főzőverseny
eredményhirdetés, stb. Ha a programnak
vasárnap hajnalban már sikeresen vége a fel-
adatok, megpróbáltatások még folytatódnak,
hiszen a délelőtt folyamán még rendet is kell
tennünk a téren. Egy ilyen rendezvény pén-
tek déltől vasárnap délig tartó komoly fizikai
és szellemi munkát igényel. A teljes pénz-
ügyi elszámolás elkészültével zárul a faluna-
pi rendezvény. Minden kiadásról és bevétel-
ről tételes elszámolás készül. 

– Harmadik alkalommal lettél megbíz-
va ezzel a megtisztelő feladattal. Bi zo -
nyára leszűrted a tapasztalatokat az előző
kettő falunappal kapcsolatban. Úgy gon-
dolom, hogy sokemberes feladat a rendez-
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Ahol a tenni akarás hatalmas energiával párosul
Interjú Csoba Attiláné önkormányzati képviselővel

„Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak,

a jövőnek élünk, a szépért, s jóért, amit tehetünk!”

(Széchenyi István)

A 2014. évi önkormányzati választásnál a lakosság bizalmat adott Csoba Attiláné peda-
gógusnak, s helyi képviselőnek megválasztotta. Az azóta eltelt közel 3 év alatt Krisztina
beleásta magát az önkormányzati munkákba, meghatározó, aktív, lelkes tagja a
Képviselő-testületnek, aki egyben a Szigetbecsei Önkormányzat Oktatási-, Művelődési-
, Egészségügyi- és Szociális Bizottság elnöke is. Többrétű feladatköréből most elsősor-
ban a falunap előkészületeiről faggatom, mint főszervezőt.
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vény megszervezése, lebonyolítása. Ho -
gyan választod ki a segítőket, kiknek a se-
gítségét várod? 

– A ki- és bepakoláshoz már vannak olyan
emberek, akik önkéntesen felajánlják a segít-
ségüket. Két alkalommal összejövünk a
rendszeres segítséget nyújtó civilszerveze-
tekkel és a testületi tagokkal. Első alkalom-
mal a feladatok felsorolása történik, ott
önként vállalják, amiben segíteni tudnak, s a
következő alkalommal már konkretizáljuk a
feladatokat, időpontokat, felelősöket.

– Miben kéred a lakosság segítségét,
támogatását?

– A támogatói jegyek megvásárlása nél-
kül –  az önkormányzat nehéz anyagi helyze-
te miatt –  nem lenne lehetőség színvonalas
falunap megszervezésére. Ezért továbbra is
számítanánk a lakosság támogató segítségé-
re, melyet ezúton is szeretnék megköszönni.

– Milyen kulturális-és oktatási esemé-
nyeknél tevékenykedsz még, mint képvise-
lő?

– Az iskolában és a községben több ren-
dezvény, így a mikulásfutás, sramli party,
majális, tojásfutás, színházjárat szervezésé-
ben működök közre. Több községi ünnep-
ségnek a levezetője vagyok, ahol a műsor

zenei részét is én állítom össze. Segítséget
tudtam nyújtani az óvodavezetői pályázatok
elbírálásában is a Testületnek.

– Az általad vezetett Bizottság feladat-
körébe tartoznak még a szociális ügyek is.
Tapasztalatod alapján a szociális rászoru-
lókat kellőmértékben tudja az önkor-
mányzat segíteni?

– A különféle segélyekre, támogatásokra
való jogosultságot jogszabályok határozzák
meg. Ezeket a kérvények beadása után meg
kell vizsgálnunk és az adott költségvetési
kerettel úgy kell gazdálkodnunk, hogy az
lehetőség szerint egész évben kitartson. A
beadott kérelmek közül csak azok vannak
elutasítva, amelyek a jogszabályi háttérnek
nem felelnek meg. Bárki kerülhet átmeneti-
leg, vagy esetleg hosszan tartó nehéz hely-
zetbe, ezért arra biztatok mindenkit, hogy
éljen a támogatáskérési lehetőséggel. A téli
tűzifa odaítélésének alkalmával minden
egyes beadott kérelmezőnek segíteni tud-
tunk. Nagy örömünkre szolgál az is, hogy a
nyugdíjasoknak minden évben egy kis kará-
csonyi csomaggal tudunk kedveskedni, amit
képviselőtársaimmal rendelünk meg, csoma-
golunk össze és hordjuk is ki. Előző évben
minden gyermekes család számára tudtunk

adni karácsonyi csomagot.
– Iskolánk igazgatóhelyettese vagy, s

egyedül neveled gyermekeidet. Mindez
már magában is nagy teher egy hölgy szá-
mára. Hogy bírod energiával még a képvi-
selői munkádat is?

– Nagyon sokszor nagyon nehéz feladatok
és helyzetek elé állítja az élet az embert.
Fontosnak tartom, hogy az apró jó dolgoknak
is tudjon az ember örülni és próbálja meg
ezeket elraktározni magában. Alapvetően
optimista vagyok. Fontos, hogy mindig van-
nak és legyenek is céljaim, ezek visznek
előre, ezeket szeretném elérni, s ezek adják
az erőt. Szüksége van az embernek a tiszte-
letre, a szeretetre is. Az iskolában a gyere-
kektől nagyon sok szeretetet, törődést kapok.
Ez a tisztelet, szeretet éltet, ad biztatást és
energiát a munkám folytatásához, a nehézsé-
gek átvészeléséhez. „A világon mindenkinek
hinnie kell abban, hogy képes valami olyas-
mit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna
meg” (Gilbert Keith Chesterton)

Megköszönöm Krisztinának a beszélge-
tést. Nagyon sok szép és jó eredményt,
sikert és hatalmas energiát kívánok részé-
re a céljai megvalósításához!

Lumei Joli 

2017. május 26-án elballagtak óvodásaink, de ve lük együtt elbúcsúzott az óvodától Huszár
István né, Ilonka néni is. 

Huszár Istvánné (Horváth Ilona) 40 év szolgálati idő után elfogadta a törvény adta lehetőségeket, s
nyugdíjazását kérte. Ilonka 1977. óta folyamatosan munkaviszonyban állt. Első munkahelye az
ELZETT Művek volt, majd 4 év múlva az Aranykalász MGTSZ-ben vállalt munkát. Ott dolgozott
1992-ig, amikor is elhelyezkedett a szigetbecsei óvodában, ahol nyugdíjba vonulásáig dajkaként volt
alkalmazva. Ezen hosszú munkaviszony alatt több átszervezést megélt, de Ő szerencsére mindig itt
maradt. Kitartó, szorgalmas munkáját, ragaszkodását sok család tapasztalhatta. Ha valaki csak úgy
titokban belesett az
óvodánkba egy cso-
dálatos kis családias
helyet látott, mely-
ben kicsiny ember-
kék szorgosan szív-
ták magukba a
tudást. Az óvodape-

dagógus, a dajka minden kis gyereknek kicsit a pótmamája
lett és kifogyhatatlan ötlettárukkal tanították és tanítják őket
az élet kis, vagy talán nem is olyan „kis" dolgaira. Ennek a
családias légkörnek egyik oszlopos tagja volt Ilonka. Szinte
már hozzá nőtt az épülethez, a gyermekekhez.  Most mégis
búcsút intett munkahelyének, az óvodásoknak. 

Ilonkától sok szeretettel búcsúzunk, kívánunk még,
hosszú boldog és tartalmas nyugdíjas éveket, erőben, egész-
ségben! Lumei Joli

Nyugdíjas lett dajkánk, Ilonka is



Nagy változás készül az orvosi rende-
lőkben, patikákban. A kormány elé kerül
hamarosan az e-receptek bevezetéséről
szóló jogszabályjavaslat, novembertől pe -
dig országosan bevezetik az elektronikus

vényeket. Az elektronikus vény egyik elő-
nye az lehet, hogy a háziorvos így láthatja,
a beteg valóban kiváltotta-e a gyógyszerét,
és az is kiderül majd, ha egy páciens több
orvosnál íratja fel ugyanazt a tablettát. Az
elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér
(eeszt) tesztüzeme már zajlik. A gyakorlat-
ban a gyógyszerkiváltás leginkább egy
banki tranzakcióra fog hasonlítani: a páci-
ensnek igazolnia kell majd magát a taj-szá-
mával vagy e-személyi igazolványával, a
gyógyszerért pedig átvételi elismervényt
kell adnia a patikusnak. S mivel alapeset-
ben mindenki csak a saját nevére felírt
gyógyszert válthatja ki, meghatalmazást
kell majd kérni az orvostól, ha más pirulá-
iért ugrik be valaki a patikába. De a körze-
ti orvos asszisztense sem adhat majd ki
vényt a krónikus betegeknek, mert az e-
receptet kizárólag az orvos viheti fel a
rendszerbe.

A papíralapú beutalók és receptek sem

szűnnek meg azonban: aki kéri, az a
hagyományos formában is megkaphatja
majd a vényt. 

A jelenlegi tesztidőszakban a betegek a
programban részt vevő orvosnál az e-re -
cept mellett papíralapú felírási igazolást is
kapnak, és ezt később is kérhetik majd. Ha
a beteg nem tud elmenni a gyógyszertárba,
ezzel az igazolással más is kiválthatja a
szükséges orvosságot.

Az új rendszer másik előnye, hogy ha a
beteg elveszítené a papíralapú igazolást,
akkor is hozzájuthat a gyógyszerhez, hi -
szen a rendszerben pontosan szerepel,
hogy az orvos mit és mikor írt fel neki.
Ehhez azonban személyesen kell igazolnia
magát, például személyi igazolvánnyal és
taj-számmal. A papíralapú igazolást egyéb-
ként 2018. december 31-ig minden esetben
megkapják a betegek, utána kérni kell
majd az orvost, ha ilyet szeretne a páciens.            

forrás:hvg.hu
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A mozgó patikáról
Szigetbecsén 2017 júniusában megjelent a Csillag Patika

Mozgó Fiókgyógy szer tára, amely jelentősen felkavarta a lakosság
nyugalmát. A cikk megírását az ösztönözte, hogy a településen
keringő téves információkat, hiedelmeket eloszlassa, és tájékozta-
tást adjon a Mozgó Patika működtetéséről.

A Magyar Országgyűlés 2010 decemberében módosította „a
biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatise géd -
eszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabá-
lyairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényt. A módosítás révén alap-
jaiban változott meg a lakossági gyógyszerellátás szabályozása. 

A módosítás következtében fiókgyógyszertár definíciójában új
elem, hogy mozgó egységként is működtethető 2011. január 1-
jétől.

A faluban keringő hírekkel ellentétben nem Szigetbecse Község
Önkormányzata kezdeményezte, hogy az eddigi jól bevált, dr.
Csernyi Zsuzsanna háziorvosnál működő kézigyógyszertár meg-
szűnjön, és he lyette mozgó patika üzemeljen. 

Önkormányzatunk 2017. február 20-án kapta meg az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (továbbiak-
ban: OGYÉI) határozatát arra vonatkozóan, hogy a szigethalmi
Csillag Patikának létesítési engedélyt adott ki mozgó fiókgyógy-
szertár létesítésére Szigetbecse és Makád településen. A határozat
azt is tartalmazta, hogy a fiókgyógyszertár megnyitásának terve-
zett időpontja 2017. március 1. napja. 

Az engedély kiadásához nem szükséges az Önkormányzat
hozzájárulása, az engedély kiadása nem az Önkormányzat
ha tásköre.

A fentebb említett jogszabály alapján a Sziget Pharmacy Kft.
(szigethalmi Csillag Patika működtetője) a mozgó fiókgyógyszer-
tár létesítés összes feltételével rendelkezett, valamint a létesíten-
dő mozgó fiókgyógyszertár által ellátott településekhez legköze-
lebb eső közforgalmú gyógyszertár működtetői nem kívántak
fiókgyógyszertárat létesíteni, így az OGYÉI létesítési engedélyt
adott a mozgó fiókgyógyszertár részére.

A létesítési engedély kiadását követően 2017. április 21-én

megkaptuk az OGYÉI határozatát a Csillag Patika Mozgó Fiók -
gyógyszertár működési engedélyéről szóló jogerős határozatot.

Még ekkor sem volt pontos információnk arra vonatkozóan,
hogy mikor kezdi meg működését a mozgó patika. Majd előzetes
bejelentés nélkül 2017. június 12-én megjelent a háziorvosi ren-
delővel szemben a Mozgó Patika.

Sajnálatos módon a 2006. évi XCVIII törvény 54. § (2) bekez-
dés b) pontja ki mondja „Ha a kézigyógyszertár működtetésére
adott engedélyben megjelölt településen közforgalmú gyógyszer-
tár vagy fiók gyógyszertár működtetését engedélyezik, ezek meg-
nyitása napjával a kézigyógy-szertár működtetésére vonatkozó
engedély módosításáról, illetve visszavonásáról in tézkedni kell.”,
így Dr. Csernyi Zsuzsanna háziorvos kézigyógyszertárának
működési engedélye visszavonásra került, melyről 2017. június
27-én kaptuk meg az OGYÉI határozatát.

A jogszabályokkal nem mindig értünk egyet, nem tartjuk logi-
kusnak, de a benne lévő szabályozásokat tűrni vagyunk kötelesek. 

Tekintettel arra, hogy a kézigyógyszertár működtetését meg-
szűntette az OGYÉI, mindannyiunk érdeke, hogy a lakosság to -
vábbra is helyben is ki tudja váltani a háziorvos által felírt recep-
teket, melyet mostantól a Csillag Patika Mozgó Fiókgyógy -
szertárában tehetnek meg.  

Jancsó Emőke jegyző

E-recept bevezetése 



Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy június 30-ával lejárt Az

élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény által szabályozott parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt
követően belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi
hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma
alapján) a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
(továbbiakban: növényi- és talajvédelmi hatóság) köteles ható-
sági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a
parlagfű elleni védekezést.

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védeke-
zés végrehajtása, bírság kiszabása) elégséges a védekezési kötele-
zettség elmulasztásának június 30-a után történő megállapítása.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott
vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó által parlagfű-men-
tesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségé-
nek.

A növényvédelmi bírság kiszabására belterület esetében a
növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű véde-
kezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat
továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság
alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. 

A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt
15.000 Ft-tól 5.000.0000 Ft-ig terjed.

A parlagfűvel fertőzött terület mezőgazdasági kultúrnövénnyel
borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, épí-
tési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők,
hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint vonalas létesítmények
(utak) melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/

földhasználó a – bírságon túl – vele szemben elrendelt közérdekű
védekezés elrendelésével és végrehajtásával – kapcsolatosan felme-
rülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak
minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben
növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc fel-
ügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mérté-
kéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet alapján.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampol-
gár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös
felelősségvállalással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget jogsza-
bályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel
lenni arra is: nem elegendő, hogy június 30-ig valaki lekaszálta
a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfűmentes állapot-
ban mindvégig meg kell őriznie.

Jancsó Emőke jegyző
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Parlagfű-mentesítés: vége a türelmi időnek! 

A gyógyszerek tárolása a meleg nyári hóna-
pokban, amikor a szobahőmérséklet is jelentő-
sen emelkedik, fokozott körültekintést kíván.
A gyógyszerek számára a magas hőmérséklet
kifejezetten káros, gyorsul a hatóanyagok
lebomlása, így a készítmények hatása csök-
kenhet.

A gyógyszerek dobozán minden fontos
információt megtalálunk arról, hogy a gyógy-
szert milyen körülmények között kell tárolni
és meddig lehet felhasználni.  A gyógyszerek
szavatosságát a tárolási körülmények is meg-
határozzák, ezért mindig el kell olvasni és be
kell tartani a betegtájékoztatóban olvasható
előírásokat. 

A gyógyszerek tárolásánál alapvető sza-
bály, hogy hőség idején semmilyen gyógy-
szert nem szabad pl. az ablakban tartani, de ne
felejtsük autóban vagy direkt napfénynek
kitett helyen se, mivel hő hatására megváltoz-
hatnak a gyógyszerek tulajdonságai, módosul-
hatnak a hatóanyagok és segédanyagok stabi-
litása, kérdésessé válhat a hatékonyság. A
dobozon vagy betegtájékoztatóban az alábbi
megnevezéseket olvashatjuk:
Tárolás szobahőmérsékleten (max. 25°C):
Ezek az előírások általában tablettákra, film-
tablettákra, kapszulákra vonatkoznak, ezek a
hatóanyagok szobahőmérsékleten is stabilak,
nincs szükségük speciális tárolási körülmé-
nyekre.
Tárolás hűtőszekrényben (2-8°C): Fontos a
hőmérséklettartomány pontos betartása, ez a
mindennapokban általában a hűtőszekrény
ajtó részét jelenti, hiszen ha túl alacsony a
hőmérséklet, akkor a gyógyszer minősége
visszafordíthatatlanul megváltozik. Ezeket a
készítményeket nem szabad fagyasztóban tar-
tani, mert kifagyhatnak, átkristályosodhatnak.

A hőmérséklettől függetlenül fontos szem-
pont, hogy a gyógyszereket gyermekektől

gon dosan elzárva tartsuk, mert ez baleset for-
rása lehet. Legjobb a gyógyszereket zárható
szekrényben tartani, vagy legalábbis olyan
magasságban, ahol nem férhetnek hozzá. 

Meg kell említeni a különleges tárolást
igénylő gyógyszerformákat. 

A tartályos inhalátorok legfeljebb 30°C-on
tárolhatók, fagytól, hő-és napsugárzástól
védeni kell őket. A túlnyomásos tartályban a
gyógyszer hatása csökkenhet, ha a tartály
hideg. A tartályt nem szabad összetörni, kilyu-
kasztani, elégetni. 

Az inzulintartalmú injekciók, tollak felbon-
tás előtt a hűtőszekrényben tároldandók, de
nem fagyaszthatók! Használat közben már a
beteg szobahőmérsékleten fogja tartani (max.
25°C), de akkor is védeni kell a hőhatástól,
direkt napfénytől, túlzott lehűléstől.

Aranyszabályként érdemes szem előtt tarta-
ni a gyógyszertárolás fő kritériumait: a készít-
mény legyen eredeti csomagolásban, száraz,
hűvös, fénytől védett helyen, gyermekektől
elzárva!

Kellemes nyári napokat kívánok!
dr. Csernyi Zsuzsanna

háziorvos

A gyógyszerek helyes tárolása kánikulában



Szigetújfaluban a Német Nemzetiségi
Gyermektánc és Életmód tábor lakója vol-
tam, ahol felejthetetlen élményekkel lettem
gazdagabb. Egy héten keresztül minden
dél előtt rengeteg tánclépéseket, mozdulato-
kat tanulhattam meg. Délutánonként kéz-
műveskedhettem, dalokat tanulhattam. Ez
idő alatt kedves gyerekeket, néphagyo-
mányt, néptáncot ápoló, tanító felnőtteket
ismerhettem meg. Szombaton, a gálaműso-
ron a gyerekek bemutatták a szülőknek,
családtagoknak, meghívott vendégeknek a
megtanult 6 új színvonalas táncot. A fellé-
pés után a héten készített tárgyakat, fotókat

megtekinthették az érdeklődők, majd haza-
vihették a gyerekek.

A tábor ideje alatt megfogalmazódott
bennem, hogy ezeket az ismereteket jó
lenne, ha a mi gyerekeink is megszerez-
hetnék, ők is ápolhatnák a táncot. Gon -
dolatom nyitott lelkekre, segíteni szándéko-
zó szakoktatókra talált.

A Magyarországi Német Népi Kultúráért
Egyesület Szigetújfalu vezetősége és tagjai
egyöntetűen támogatta az általam indítvá-
nyozott programot. Szívesen eljönnek hoz-
zánk és átadják azt a tánctudást, amire
fogékonyak a gyerekeink. Tanév során

egyeztetés alapján rendszeres foglalkozá-
sok lennének az érdeklődőknek. 2018 nya-
rán pedig ők is német nemzetiségi gyer-
mektánc táborban vehetnének részt.

Itthon, Szigetbecsén az illetékes szerve-
ket megkerestem ezzel a programmal és
támogatást kaptam. Az oktatás beindításá-
ról bővebb, pontosabb tájékoztatást az
iskolakezdéskor kapnak az érdeklődő szü-
lők, gyerekek.

Úgy gondolom, hogy ezt a lehetőséget
nem szabad elszalasztani! 

Kiss Marianna
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Tábori élmények a Faluházban 

Idén is gazdag élményekkel teli három napot tölthettek együtt a
táborozók. Már hagyomány, hogy az első nap a gyerekek megte-
kintették a faluház szobáit, helyiségeit. Ismereteket szerezhettek a
régi használati tárgyak funkcióiról, megtanulhatták a nevüket.
Nehezen képzelték el a mosakodási tárgyak használatát. A kukorica-
levélből az ágybetét szinte mindenki számára meglepetés volt. A gye-
rekek ér dek lődését felkeltette az akkori ruhák nagysága, milyensége.
Szí-vesen nézelődtek a „játszósaroknál”, képzeletben már-már ját-
szottak is velük. Megdöbbenéssel tekintettek a Malenkij robotosok
tiszteletére állított emléksarok használati tárgyaira. Az elmondott tör-
ténelmi valóságot figyelmesen, csendben hallgatták. A színben lévő
munkaeszközöket, használati darabokat alig-alig ismerték. Szinte
mindenki most látott először régen használt „tűzoltóautót”. Némi fej-
törést okozott, mire rájöttek, hogy mivel is állnak szemben. 

A tartalmas látnivalók után kézműveskedés következett. Ké szí -
tettek nyakláncot, ki-ki maga ízlése szerint díszíthette gyöngyökkel.
Volt, aki virágot, szívecskét mintázott, de volt, aki mosolygós arcot
formált. Tetszés szerint egyet, vagy kettőt készíthettek és vihették
haza. Kettő elkészült láncnál az egyik mindig az édesanyáké volt.
Készítettek még gipszképet, szalvéta technikával, festéssel. Ásvány-
vizes palackokból újrahasznosítva malacperselyt, teknősbékát barká-
csolhattak.

A nagy munkák mellett apróbb játékok késztésére is volt lehetőség.
Pl. forgó felhő pillangókkal, csiga szívecskés csigaházzal.

Az utolsó délután gyorsasági, ügyességi sorverseny is volt. Igaz ez
nem tűnt olyan élvezetesnek, mert nagyon meleg volt. Ezért csak 3-4
forduló alkalmával mérhették össze a gyerekek ügyességüket.

A tábor utolsó óráiban a „búcsú perceiben” sütemény és üdítő
fogyasztás mellett az elköszönésen volt a hangsúly. Megköszöntem
Pilczingerné Hajni kitartó, fáradhatatlan munkáját, szuper ötleteit.
Továbbá Feigl Erzsikének, mint nagymama szerepben, mint pedig
teremőr szerepben, valamint Lovassyné Tilda nagymamának nyúj-
tott aktív segítő munkáját, gyerekeknek a példás nyugalmukat, türel-
müket, aktivitásukat. Mindig udvariasan kértek, kérdeztek, mindig
mindent megköszöntek. Nagyon jó volt táborozni velük. 

Anyagi támogatóink: Szigetbecse Község Önkormányzata, Szig et -
becsei Német Nemzetiségi Önkormányzat. Köszönöm támogatásu-
kat, segítségüket.

Ami be volt tervezve és idő hiánya miatt nem sikerült megvalósí-
tani, az a faluház három állandó „lakójának” a felöltöztetése. Tá bo -
rozás után szombaton azonban új, tiszta ruhát kaptak, amiben ismét
türelmesen várják a látogatókat. Egy-egy ing Feiglné Erzsike és csa-
ládom szekrényéből került elő. A többi ruhadarabokat Schmidt
Lászlótól kaptam az öltöztetésre. Mindkét családnak köszönöm.

A nyár hátralévő részében mindenkinek kívánok jó pihenést, tar-
talmas feltöltődést. 

Jövőre ismét tábor a Faluházban! Találkozzunk! 
Kiss Marianna 

Német Nemzetiségi Gyermektánc és Életmódtábor Szigetújfaluban
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G Y E R M E K S A R O K
Csigarejtvény

1. Mérkőzés
2. Kölcsönzött dologgal tartozó.
3. Elhatározása, törekvése.
4. Átalakító vagy összekapcsoló műszaki eszköze.
5. Varázsigével megrontó.
6. ………….parancs!
7. Tésztát gyúr.
8. Nyílvesszők őrzője.
9. Körülhatárolt.
10. Számottevő.
11. Deszkából épült fészer.
12. Arculat, kialakult kép.
13. Udvarló, bókoló.
14. Lapos koronájú ínyben ülő.
15. Középkori történetíró munkája.
16. „Az a szép, az a szép, … szeme kék.
17. A MASH című amerikai film rendezője.
18. Lord Byron egyik keresztneve.
19. Fényes, fémszálas selyemszövet.
20. Partiumi térség, Ady, Kazinczy és Kölcsey szülő-
földje.

Lóugrás 

Ebben a lóugrásrejtvény
ben 4 közmondást rejtettünk
el. A szótagok a szerint a
rendszer szerint következnek
egymás után, ahogy a sakkban
a lovacska léphet: két mezőt
oldalra és egyet előre vagy
hátra, illetve két mezőt előre
vagy hátra és egyet oldalra. A
kezdő szótagot csillag jelöli.

Mérlegelve

Hány és milyen színű
golyóra van szükség
ahhoz, hogy a harmadik
mérleg serpenyőiben is
egyenlő súly legyen?
Segítségül: legjobb, ha
kilogrammokban gondol-
kodsz, úgy határozd meg a
golyók súlyának arányát.
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Elhunyt:

Molnár Károly  
2017. július 20-án, élt 79 évet

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

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

foglalkozás, arcfestés, 
ugrálóvár, vidámpark
Vásár

1300 – 1545 Szigetbecse és környéke büszkeségei
Polgármester köszöntő beszéde  1300

Harmonikások műsora  1310

Halassy Eszter énekel  1345 

Támogatói névsor beolvasása
Áporkai Nyugdíjas Klub műsora  1415

Csiribiri Mazsorett csoport  1430

Apaji Nyugdíjas Klub műsora  1510 

Rőzse táncegyüttes  1530

Szigetbecsei Nyugdíjas Klub műsora 1605

Támogatói névsor beolvasása
1630 Mamin-baba torna
1640 Főző verseny eredményhirdetése
1700 Sztárvendég: Dér Heni 
1730 Ráckevei Vénusz Színház: Bor Viktor és Kósa

Dénes 
1800 Tombolahúzás 
1900 Sztárvendég: Vikidál Gyula 
1940 Sztárvendég: JU és ZSU Társulat 

operett, musical, pop slágerek
2030 Tűzzsonglőrök   
2100 Sztárvendég: Bereczki Zoltán 
2135 Támogatói jegyek sorsolása
2145 Deminger Dia és Deminger Bence 

műsora
2215 Tűzijáték majd utcabál 2 óráig

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik id. Purger Józsefet utolsó útjára
elkísérték, gyászunkban osztoztak, sírjára elhelyezték az emlékezés virágait,
koszorúit.

a Gyászoló család

M E G H Í V Ó
Szigetbecse Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját a

2017. augusztus 26-án (szombaton)
Szigetbecsén a Balassi téri tónál megrendezésre kerülő

F A L U N A P R A 
P R O G R A M :

Kérjük támogassa a falunapi rendezvényünket 
„támogatói jegy” vásárlásával, melyek megvásárolhatók

az Önkormányzat Képviselő-testületének tagjainál, 
valamint a program helyszínén. 

A támogatói jegyek 1000-, 5000-, és 10.000 Ft-os 
címletekben kaphatók.

Szívesen fogadjuk tombola felajánlásaikat, valamint a
Szigetbecse Községért Közalapítvány 

11742070-20009616. OTP-s számlájára utalt hozzájá-
rulásaikat is. Köszönjük.

A rendezvény teljes ideje alatt megtekinthető: André Kertész állandó kiállítása az André Kertész Emlékházban 
és „Dárdai István 100” kiállítás a Falumúzeumban.

Mindenkit szeretettel vár Szigetbecse Község Önkormányzata és a Civil szervezetek
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