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SZIGETBECSEI
KRÓNIKA
Dárdai István 100
Emlékkiállítás
Dárdai István egykori szigetbecsei iskolaigazgató születésének 100. évfordulója alkalmából emlékkiállítás nyílt a Szigetbecsei Faluházban. A kiállítás 2017. augusztus 31-ig tekinthető meg.
Megnyitójára 2017. május 13-án került sor. Ebből az alkalomból megjelent Dárdai István Csöpike fázik
című könyve. A kiállítás megnyitójáról, a könyvről és a kiállításról a Krónika 6-7. oldalán olvashat.
A címoldalon Dárdai István festményeiből ízelítő és könyvének borítóját láthatja a kedves olvasó.

Pedagógusnap alkalmából
köszöntjük településünk
minden pedagógusát!
Köszönjük áldozatos munkájukat
és a példamutató helytállást!
Kívánunk a jövőre nézve is kitartást
ehhez a nehéz, de magasztos
feladathoz!
„A múlt tisztelete az a vallás,
mely az új nemzedék köteléke.
Ne veszítsünk semmit a múltból,
mert csak is a múlttal alkothatjuk a jövendőt!”
(Anatole France)
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Hagyományőrzés, kulturális élet, szabadidő
egy tavaszi csokorban
„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása!” (Morus Tamás)
Morus Tamás bár több száz éve írta le a fenti idézetet, igaz ez még napjainkban is, hiszen egyre fontosabbak lesznek azok a dolgok, melyekhez kötődünk, és melyek közösséget formálnak belőlünk. Gyorsan, szinte követhetetlenül változó világunkban
mindinkább szükségünk van kapaszkodóra, állandóságra, a hagyományok, a kultúra erejére. A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében a közművelődési, művészeti tevékenység, sport támogatása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. Szigetbecsén ezeket a feladatokat többségében a civil szervezetek, önkéntesek végzik el kitartó
szorgalommal, tapasztalattal, lelkesedéssel.

Húsvéti tojásfutás, tojáskiállítás

gyűjteni a tojásokat, hogy azokat húsvét hétfőjén a Petőfi Sándor utcában, az út közepén sorban kirakják, majd a nemzetiségi ruhába öltözött két fiatalember (Czár Péter és Rácz Ferenc) a lerakott tojásokat
felkapkodva, kiszámíthatatlan dobásokkal riogathassa a boldogan,
sikongva menekülő nézősereget. Ez alkalommal is rengetegen eljöttek
a rendezvényre, melyet igyekeznek a helybeli civilközösségek egyéb
látnivalókkal is kibővíteni. A már hagyománynak számító hímes
tojáskiállításon bemutatkozott a Becsei Dekupázs Klub is a különböző technikákkal elkészített húsvéti dekorációival, díszített tojásokkal.
Takács András polgármester, majd Lerner Mária Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnökének kétnyelvű köszöntése után az általános
iskolások nemzetiségi műsorát is meghallgathatták a jelenlévők. Az
ünnepség zárásaként következett az elmaradhatatlan húsvéti bál.

Költészet napja
E szép, több mint 300 éves hagyományt a mai napig őrzi a lakosság, annak minden mozzanatával, minden jellegzetességével együtt.
Nemzedékek vették át egymástól a tojásfutás játékát. Mindig voltak,
akik elmondták, továbbadták a szüleiktől, nagyszüleiktől tanultakat,
hogyan zajlik ez a játék, hogyan öltözködnek a futók, milyen táncot
járnak. A fiatalok ez évben is elmentek húsvét előtti napon össze-

A Költészet Napját 1964-től minden évben április 11-én
ünnepeljük, József Attila születésnapján. Ebből az alkalomból irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelgünk a magyar líra előtt. Meghívást kaptam a Szigetbecsei Nyugdíjas Klubba, ahol a tagok nagyon szép szavalatokkal,
saját versekkel, idézetekkel köszöntötték a költőket.

Majális
A Szigetbecsei Sportegyesület ez évben is megszervezte a sportnapot május 1-én, hétfői napon. Az időjárás is kedvezett a sportnapra
kilátogatóknak. A rendezvényen ismét a focicsapatok arattak nagy
sikert. A kispályás tornán 14 csapat indult. Helyezések: 1. NASIBAU csapata, 2. Szigetcsépcsapata, 3. Kaptár csapata 4. Mobil
Transz csapata.
A gyerekfoci és a gyerek ügyességi játékok érdektelenség miatt
elmaradt. Nagy sikert aratott Agócs Kitti Zumba csapatával. Fentiek
mellett a résztvevők egész nap röplabdázhattak a lelkes röplabdás
lányok közreműködésével.
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Gyertyaúsztatás Nepomuki Szent János
tiszteletére
A Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat 15. alkalommal
szervezte meg a gyertyaúsztatást a Holtágon a Petőfi Sándor utcában
elhelyezet szobor mellett. Nepomuki Szent János a hidak szentje, s a
gyónási titok vértanúja. Óv a betegségektől, a tűzvésztől, az árvíztől,
a vízimalmok, hajósok, halászok védőszentje, a szép halál elősegítő-

Anyák napi ünnepség az Életfánál
Már 10 éve annak, hogy felavatásra került a község szimbólumává
vált Életfa, amely Nemes Ferenc fafaragó művész alkotása, rajta a
Fodor Piroska által készített emblémákkal. Ezúttal 18 gyermek nevét
tudtuk elhelyezni a műemléken. Az emblémák felhelyezése az anyák
napi ünnepség keretén belül történt, melyet – mint minden évben –
ezúttal is a Szigetbecse Községért Közalapítvány szervezett meg és
biztosította annak minden költségét. Takács András polgármester úr
megható szavakkal, virággal, emléklappal köszöntötte az édesanyákat, s felolvasta községünk költőjének, Fövényi Sándor: Anyámnak
című versét.

je. Csehországban IV. Vencel király feleségének gyóntatója volt. A
király Jánostól akarta megtudni, mit gyónt neki a királyné. Mivel
nem árulta el, börtönbe vetették, és embertelen kínzásoknak vetették
alá, majd megkötözve a Moldva folyóba dobták. Éjszaka csodás
fényjelenség jelent meg a víz fölött, jelezve, hol találják a holttestét.
Jánost a prágai Szent Vid Székesegyházban temették el, sírja zarándokhellyé vált. Német őseink az óhazából hozták magukkal a szent
tiszteletét és választották a faluvédőszentjéül. A Szent névestéjén
(május 16) gyertyákat, mécseseket úsztatnak a vízen. Ez idézi fel azt
a csodás fényjelenséget, amely János halálakor keletkezett. Lerner
Mária megemlékező beszéde után a Szigetbecsei Zenebarátok Köre
adott műsort, melyben elénekelt egy régi német éneket is, melyet idős
néniktől tanultak meg. Ezt követően a gyerekek csónakokkal vízre
szálltak és a saját készítésű tutajaikat, a meggyújtott gyertyákkal
elengedték a vízen. Közben a vízparton már lobogott a máglya, beragyogva a környéket, s a távolban már, mint pici csillagocskák világítottak a mécsesek. Ez a rendezvény is nagyon kellemes időben, jó
hangulatban, örömteli gyerekzsivajjal fűszerezve zajlott le.
Csendesen és a csodás élménytől meghatva tért mindenki haza.

Aranyos, kedves műsort adtak a becsei óvodások és a makádi, szigetbecsei iskolások, majd a Zenebarátok Körének műsora alatt került
sor az emblémák felrakására. Ezúton is megköszönjük a felkészítő
óvodapedagógusok, valamint Majorosné Widemann Tünde és Gellai
Zsanett pedagógus és a közreműködő kuratóriumi tagok munkáját. A
rendezvény hangulatát kicsit a szűnni nem akaró csepergélő eső szürkítette be, a szinte végig kitartó lakosság előtt.

Óvodás néptánc találkozón vettek részt a
Szigetbecsei Tóparti Óvoda gyermekei
Az idei nevelési évben első alkalommal vettek részt a Tóparti
Óvoda, Süni nagycsoportos és a Katica középső csoportos gyermekekből összeállt Blumenkranz Gruppe, az immár 25. Óvodások néptánc találkozóján.
A gyerekek Márta Andrásné, Éva óvó néni közreműködésével
tanulták be a német nemzetiségi táncokat.
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Az idei évben ez az esemény Szigetszentmiklóson a Csicsergő
Óvodába került megrendezésre május 13.-án, szombaton. Minden
évben más óvoda veszi át a stafétát és ezzel a következő évi tánctalálkozó megrendezési jogát.
Szeretnénk ezután minden alkalommal részt venni ezen az eseményen, hiszen fontosnak tartjuk a német nemzetiségi hagyományok
ápolását, a néptánc megismertetésével, megszerettetésével a hagyományok megőrzését. A gyerekek lelkesen készültek erre az eseményre, ahol nagyon szépen szerepeltek a szülők, hozzátartozók megelégedettségére. A fellépés után a gyermekek kaptak ajándékot, emléklapot és egy kis vendégségben is részesültek, szörp és sütemény formájában. Hazamenetelig pedig az óvoda udvarán barkácsolhattak
fecskéket illetve mindenféle népi játékeszközzel ismerkedhettek a
gyerekeik és birtokba vehették az óvoda udvari játékait.
Szeretném megköszönni a Szigetbecsei Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak, Lerner Marika néninek, hogy erre az eseményre
biztosított számunkra autóbuszt, így segítve a gyermekek eljutását
erre az eseményre. Ezen kívül köszönet illeti még a kötények, felnőtt
szoknya anyagának, a kötényekre a csipke és a kislányok hajába a
szalagokat finanszírozókat!
A kötények megvarrását köszönjük Kenesei Évának, a felnőtt
szoknya varrását pedig Feigl Erikának! Köszönet még a szülőknek is
akik, elhozták gyermekeiket, ezáltal támogatva az óvodánk részvételét ezen az eseményen!

2017. május-június

Május 27-én a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
Községi Önkormányzat közös szervezésben megrendezte a III.
Szigetbecsei Sramli Partyt. Örömmel láttuk az óvodásaink Blumenkrantz tánccsoportjának aranyos, bűbájos műsorát, valamint a
Makádi Thúry József Általános Iskola 5. osztályos tanulóinak ének és
Molnár tánc bemutatóját. Szépen szólt a hangja a Pesterzsébeti
Német Nemzetiségi Gimnázium Rozmarinen Kórusának. A jó hangulatról és a késő éjszakába nyúló táncról a Gerecse Party zenekar
gondoskodott. Sokan eljöttek a rendezvényre. Köszönjük a fellépők
részvételét és a szervezők munkáját!

Kerékpártúra

Sramli party

Május 27-én a Sziget-csücske TE és a Szigethalmi TE ismét megszervezte a „Sziget „kerékpáros teljesítménytúrát. Nevezni lehetett a
95 km-es távra, (Szigetbecse-Tassi-zsilip-Makád-Lórév-RáckeveSzigetújfalu-Szigetszentmárton-Tököl-Szigethalom-TökölSzigetújfalu-Ráckeve-Szigetbecse), valamint 40 km-es távra
(Szigetbecse-Tassi-zsilip-Lórév-Ráckeve-Szigetbecse). Szigetbecséről és Szigethalomról is lehetett indulni. Minden állomáson
finomságokkal (alma, csoki, hagymás-zsíros kenyérrel) kínálták a
résztvevőket. Az időjárás kedvezett a versenyzőknek, akik sportteljesítményükön kívül élvezhették a Csepel-sziget gyönyörűséges környezetét, a Duna szépségét.
Lumei Joli
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Összefogás a tavaszi nagytakarításban
„Nekünk felnőtteknek társadalmi kötelességünk, hogy a gyermekeinket környezettudatosságra neveljük. Ezt a feladatot ma már nem
tolhatjuk át kizárólag az óvodákra és az iskolákra, hanem közös felelősségvállalás szükséges. Ezért kollektív összefogásra van szükség!
Minden felnőtt embernek vállalnia kell a felelősséget, tevékeny kör-

szépítése, takarítása céljából. Nálunk ez már hagyomány, rendszeresen, minden évben sort kerítünk erre. Ez alkalommal is sokan eljöttek, felnőttek, gyermekek egyaránt. Szerencsére eldobott hulladékot,
szemetet egyre kevesebbet találunk. E nap nagy összefogása volt a
strand korszerűsítését megelőző strandtakarítás, régi játszóeszközök,

nyezettudatos emberekké válni, és zöldekké nevelni a jövő generációját is. Azért, hogy jövőnk legyen, és ez a Föld a gyermekeinknek
még jó sokáig az otthona legyen! „ Április 21-e a földnapja, s ebből
az alkalomból olvashattuk ezt a felhívást országszerte.
A környezettudatos nevelés folyamatos oktatási intézményeinkben, s e mellett április 8-ára összefogásra hívtuk a lakosságot falunk

tönkrement faház, elszáradt fák kivágása a területen. Jó volt látni ezt
a hatalmas összefogást, a serényen dolgozó emberek, fiatalok csoportját. Köszönjük minden résztvevő munkáját, segítségét, anyagi
hozzájárulást a hulladékok elhordásában, a finom, megérdemelt ebéd
biztosításában.
Lumei Joli

Szigetbecse SE hírei

A munkában résztvevők: Schmidt Mihály, Takács Sándor, Illés
Lajos, Zankó Zoltán, Zankó Dorina, Zankó Zoltán Odin, Jónak
Dávid, Michélisz János, Podruzsik Sándor és Sorodi László

Áprilisban Önkéntesekkel befejeztük a sportpálya körüli korlát
festését. A festéket KOVÁCS KRISZTIÁN vállalkozó biztosította.

Április 16-án megtartottuk a Tojásfutást és a Húsvéti Bált. A bálban a tombolához az ajándékokat többségében felajánlásokból kaptuk.
Ezek a Következők: Fődíj: Kovács Krisztián felajánlása 2 éjszaka 2 fő Részére a Zalakarosi „HOTEL KAROS SPA” Szállodába,
2. díj: Karczagi Sándor felajánlása 2 fő részére belépő a Ráckevei
AQUA LAND Termálfürdőbe
További díjak: 5000 Ft Fogyasztás a SUTYI & SASI Pizzériában, 2 db 5000 Ft Vásárlási utalvány a CSÖME Kft.-be, Kovács
Gábor (Stanci) 2 db Ajándékkosár, Erdős Bálint 3 üveg bor díszdobozban, 3 db torta, Juci fodrász 3000 Ft női fodrászszolgáltatás,
Öcsi fodrász 1000 Ft férfi hajvágás, 3 üveg pezsgő.
Köszönjük a felajánlásokat!
Sorodi László
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Dárdai István 100 – Emlékkiállítás
2017. május 13-án Dárdai István egykori szigetbecsei iskolaigazgató születésének 100. évfordulója alkalmából
emlékkiállítás nyílt a Szigetbecsei Faluházban. Ebből az alkalomból megjelent Dárdai István Csöpike fázik című
könyve. A kiállítást Takács András polgármester köszöntése után Dárdai Zsuzsa művészetkritikus, Dárdai István lánya
nyitotta meg, majd a három Dárdai testvér; Ildikó, Zsuzsa és Gyöngyvér édesapjuk megzenésített verseiből adtak ízelítőt. Dárdai Zsuzsa ismertetőjéből a jelenlévők tájékoztatást kaptak Pista bácsi és családja élettörténetéről, a volt egykori igazgató munkásságáról, hobbijáról, fiatalkori szerelmes verseiről, festményeiről, időskori műveiről, írásairól.
100 évvel ezelőtt, 1917. május 13-án
Bácspalánkán, a Vajdaságban született Deim/Dárdai István pedagógus,
költő, festő, humanista gondolkodó.
Gyermekkori éveit Nagymaroson,
Párizsban, Nantes-ban és Rahón töltötte, Sorbonne-non tanult. Házasságkötése után Zagy-varékason élt,
házasságából há-rom lánya született.
Gyermekkorukban a testvérek, a
nyári hónapokban sokszor nyaraltak
Ráckevén, megszerették a festői
vidéket. Öccse és édesanyja halála
után István úgy döntött, útra kelnek a Csepel-sziget irányába, ezért
pályázott a Szigetbecsei Általános Iskola igazgatói posztjára, amelyet
1955–1962-ig töltött be.
„A család 1955-ben költözött a faluba, az iskolához tartozó pedagóguslakás vált az otthonunkká. De micsoda otthonná! A família aprajanagyja számára Szigetbecse maga volt a Paradicsom. Mi lányok (Ildikó
10, Zsuzsa 8, Gyöngyvér 5 éves) élveztük a szabad falusi létet az iskola
előtti kis holt ágat, amelyben „napsikat” fogtunk, meg-megfürödtünk,
fateknőben átcsónakáztunk a szemben lévő kis szigetre. Télen korcsolyáztunk, volt, hogy be is szakadt valamelyikünk, azt hiszem Gyöngyvér.
Futottunk Méri nénihez megszárítani a vizes ruhadarabokat, hogy mire
Anyuka hazaér úgy legyen minden, mintha mi sem történt volna.

Apuka szabadgondolkodású, humanista igazgatója volt az iskolának,
nem tartott „feljebbvalói” távolságot, intelligens, szerény, közvetlen
ember volt, akit a gyermekek és tanártársak egyaránt tiszta szívből szerettek. Tanárként biológiát, földrajzot és ének-zenét tanított – a még ma
is ritka – „élményközpontú” oktatás jegyében. Például biológia órára
vödörben vittük a tanulmányozásra szánt békát, földrajz órán vaktérképet készítettünk, az általa szervezett énekkarban egészen fiatalon
megtanultuk a többszólamú éneklést, a szolmizálást, a táncolni tanuló
diákoknak pedig az „igazgató bácsi” játszotta zongorán a dallamokat.
Amikor más iskolákban betiltották a hittanoktatást, Apuka fakultatív
lehetőséget adott erre. Bár ellentétes világnézetük volt, baráti jó viszonyt
ápolt a helyi katolikus pappal, bennünket, lányokat sem tiltott el a
parókián tartott összejövetelektől, templomba is mehettünk. Emlékszem
egy húsvéti alkalommal Ildikó énekelte a Passió szolgálólány szerepét.
Az 1956-os forradalom szomorú történései előtt néhány hónappal
jeges árvíz csapott le Csepel-sziget településeire. A víztömeg hatalmas
erővel tört előre és gyorsan emelkedett, elöntési veszély fenyegette
Tasst, Dömsödöt, Kiskunlacházát, Pereget, Ráckevét, Szigetbecsét.
Megszűnt a tanítás, az osztálytermek szalmazsákkal teltek meg, ide
menekültek a rászorulók. Nagy volt az összefogás, mindenkinek jutott
étel-ital, szállás és jó szó. Emlékezetem szerint, szüleim nyomdokain
járva – akik amatőr színházat szerveztek Becsén és komoly darabokat
adtak elő a falu tehetséges lakóival – én is szerveztem egy belépődíjas
gyermekelőadást, az összegyűjtött pénzt pedig feladtuk postán az árvízkárosultak javára.

Mellettünk a Schmidt család lakott, akik gazdálkodók voltak, állatokat tartottak. Fiúk Boldizsár, „Pojci” egyidős volt velünk, jó szomszédok, barátok lettünk. Hatalmas szénakazlaikon naphosszat ugrándoztunk, visítoztunk. Szemben Brodmann néniék éltek kicsiny házukban,
sok gyermekkel. Mindennél jobban szerettük Brodmann néni
„vakarcs” süteményét, kútból húzott friss vizét, volt, hogy amikor beteg
lettem, arra kértem Anyukát, onnan hozzon vizet, mert csak akkor
gyógyulhatok meg. Örök emlék ők nekünk...

Az árvízveszély elmúlt, sajnos a forradalmat is leverték, az iskolában
folytatódott az oktatás. A nyári szünidőben, az osztálytermekben selyemhernyó-tenyésztés zajlott. Csodálatos volt a hernyó gubójából elővarázsolt természetes selyem látványa!
Ebben az időben, Szigetbecsén hatalmas közösségi energiák hozták
egymáshoz közelebb- és közelebb az embereket. Az amatőr színjátszás
mellett, akkor indult útjára a szegényes kultúrházban a MOZI. Mi lányok minden nap, az esti órákban tejért mentünk Schwarcz néniékhez.
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Hogy az úton ne unatkozzunk, egyikünk becsukta a szemét, a másik
kettő pedig vezette, aztán váltottunk. A kultúrházhoz érve kihallatszott
a film zenéje, szövege, odalopakodtunk az utcára néző ablakhoz, kinyitottuk és „hátulról” néztük végig a filmeket.
A legnagyobb hatással ránk „A boszorkány” volt, Marina Vlady főszereplésével. A film az előítéletekről szólt, az emberi gonoszságról, a
másság elítéléséről, szomorú tartalma örökre a szívünkbe vésődött.
Ami nem volt nehéz, hiszen a családunk minden körülmény között védte
a szegényeket, a szüleink ott segítettek ahol csak tudtak. Anyuka gyűjtötte a Pokolhegyi nincstelen cigányoknak a ruhát, az élelmiszert, mint
járási Vöröskeresztes titkár véradásokat szervezett, látogatta és felkarolta az elesetteket.
Anyuka, Rabati Anna élete végéig hű és igaz társa volt Apukának,
együtt szervezték a színházi előadásokat, szerepléseket vállaltak, próbákra jártak, díszleteket készítettek – a kultúra hírnökei voltak.
Békességteremtő, igazságos, segítőkész emberek. Komolyan vették a
humanizmus/kommunizmus utópiáját, amely sok mindenben rímel
Jézus tanítására, hogy egyek vagyunk a szeretetben – a szegény, a gazdag, az arisztokrata, a paraszt, a munkás, az értelmiségi mind
egyenlőek vagyunk!
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Dárdai István Csöpike fázik című könyv első részében a szerző ifjúkori, 16–19 éves korában írt szerelmes, istenes és édesanyjához címzett
verseit szedte a szerkesztő csokorba, majd az érett felnőttkori pol-beat
szövegei és a rendszerváltás időszakában megfogalmazott, máig aktuális politikai szösszenetei olvashatók. Végül megismerhetjük halála
előtt írt „nyílt levelét”, amelyben kéréssel fordul az utókorhoz, a jövő
nemzedékéhez, összetetten elemzi a világ megváltoztatásában
rájuk/ránk váró feladatokat. Zsuzsa így folytatta élettörténetüket:

„Anyuka korai halála után Apuka újranősült, második felesége
Lencsés Rozália „Rózsika néni” lett, aki ugyancsak a kultúra elkötelezettje volt. Az együtt töltött hosszú évek alatt születtek idősebb kori
írásos anyagai és különleges festményei, amelyekben a kifejezés igénye örök műfaji, stílusbeli, technikai kísérletezéssel párosult. Ezek a
képek tovább gazdagították életművét és ezt a kis kötetet.”

Mindehhez kellett az a befogadó közeg, amit Szigetbecse jelentett, a
nemzetiségi együttélés máig ható szép példája, összetartó ereje, egymás megbecsülése… Valami egészen furcsa melegség, amilyent azóta
sem tapasztaltam sehol máshol. Nem is véletlen, hogy az itt töltött hét
év olyan mélyre ásta magát a szívünkben, hogy szinte minden pillanatára emlékezünk. Szigetbecse gyöngyszeme volt a mi kis életünknek és
ennyi év távlatából is szeretnénk megköszönni, hogy a falu anno befogadott bennünket.”

A rendkívül kedves, családias megnyitó és a kiállítás megtekintése
után Pista bácsi egykori tanítványai, szomszéd családok, volt osztálytársak, zenével, énekléssel vegyített kellemes, meghitt beszélgetéssel
töltötték el a nap hátralévő időszakát.
A kiállítás megtekinthető a Szigetbecsei Faluházban 2017.
augusztus 31-ig hétvégeken, időpont-egyeztetés esetén hétköznapokon is.
A Csöpike fázik című könyv megvásárolható a Szigetbecsei
Önkormányzatnál és a Faluházban.
Lumei Joli
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Képviselő-testületi ülés
2017. május 23.
• 2016. évi zárszámadás, 2016. évi maradvány elfogadása
• Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése
• Tájékoztató a 2016. évi belső ellenőrzésről
Képviselő-testület a május 23-i ülésén
megtárgyalta és elfogadta a Szigetbecse
Község Önkormányzat és intézményei
2016. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést. Ennek értelmében az Önkormányzat
összesen 2016. évi zárszámadását 382.318
eFt bevétellel és 331.417 eFt kiadási, ebből:
Tóparti Óvodáét 53.462 eFt bevételi,
51.506 eFt kiadási, Szigetbecsei Közös
Önkormányzati Hivatalét 65.317 eFt bevételi, 60.754 eFt kiadási, Szigetbecse
Község Önkormányzatét 263.539 eFt bevételi, 219.157 eFt kiadási főösszeggel állapította meg.
Bevételi főösszegen belül a működési
célú bevétel 349.578 eFt-ot, a fejlesztési
célú bevétel 32.740 eFt, a működési célú
kiadás 309.155 eFt, a fejlesztési célú kiadás
22.262 eFt-ot tett ki.
A képviselő-testület a 2016. évi maradványt Szigetbecse Község Önkormányzatánál 44.382 e Ft-ban, a Szigetbecsei Tóparti
Óvodánál 1.955 e Ft, a Szigetbecsei Közös
Önkormányzati Hivatalnál 4.564 e Ft öszszegben hagyja jóvá. A pénzmaradvány
többsége kötelezettséggel terhelt, ami abból
adódik, hogy 2016. év során az Önkormányzat számlájára átutalt pályázati pénzek
felhasználására, valamint egyes áthúzódó
feladatok teljesítésére csak 2017. évben
került sor, illetve fog sor kerülni.
***
Jancsó Emőke jegyző tájékoztatást adott
a 2016. évi belső ellenőrzés eredményéről.
Az ellenőrzés megállapításai alapján intézkedési tervet dolgoztak ki a kisebb hiányosságok (számlarend, naprakész nyilvántartások, számviteli politika, teljesítésigazolás,
utalványozás jogszabály szerinti végrehajtása, főkönyvi kivonat és mérlegegyezőség
biztosítása, stb.) pótlására, folyamatos végrehajtására.
***
Takács András polgármester tájékoztatást
adott a Településképi Arculati Kézikönyv
elkészíttetésének okáról. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt
(Településképi törvény) 2016. július 23-án

lépett hatályba. 2017. január 18-án hatályba
lépett 2016. évi CLXXIV. törvény módosító rendelkezései értelmében Magyarország
összes településén a helyi önkormányzatok
– a településképi követelményeket meghatározó – Településképi rendeleteit – a
korábbi 2017. december 31. helyett – 2017.
október 1-ig kell megállapítani. A helyi
településképi rendelet megállapítását megelőzően annak szakmai megalapozását szolgáló Településképi Arculati kézikönyvet
kell alkotni. Az arculati kézikönyvben a
településképi jellemzőik alapján meg kell
határozni az egymástól jól elkülöníthető
településrészeket, valamint azok vizuális
megjelenését meghatározó arculati jellemzőit és értékeit. Továbbá szintén az arculati
kézikönyvben kell megfogalmazni – építészeti részletek bemutatásával –, illusztrálni
azokat a javaslatokat, melyek a településkép minőségi formálására vonatkoznak,
valamint illeszkednek a kialakult vagy
kialakítandó településképhez.
A kézikönyv elkészítésére ajánlatot
kapott az Önkormányzat a PESTTERV
Kft.-től. Képviselők az ajánlatot elfogadták,
s megbízzák a PESTTERV Kft.-t a kézikönyv elkészítésével.
***
Takács András polgármester tájékoztatást
adott a Duna–Tisza-közi térségi hulladékgazdálkodási integráció létrehozásáról. Az
1084/2016. (11. 29.) Korm. határozat 2.
mellékletében nevesítésre került a KEHOP
3.2.1. jelű, a komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi
régióban, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre elnevezésű projekt. Ezen projektkiírás célja a projektterületen élők megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának biztosítása az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási tervnek megfelelően. A projekt keretében a Duna-Tisza térségi hulladékgazdálkodási rendszerek komplex továbbfejlesztése történhet meg, elősegítve az elkülönített
hulladékgyűjtést. Az ennek keretében meg-

valósítandó beruházásokra összesen mintegy 5,7 milliárd forint (kiegészítve azt 10%
összegű hazai forrással) összegű forrás
érhető el, amelynek kedvezményezettje
önkormányzatok konzorciuma lehet. A kormányhatározat Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzatát jelöli meg a beruházások tulajdonosi konzorciuma vezetőjeként. A projekt keretében megvalósítandó
beruházások (mechanikai biológiai hulladék válogatómű, edényzet, szállító járművek beszerzése stb.) e konzorcium tagjainak
közös tulajdonába kerül.
Képviselő-testület döntése értelmében
szándéknyilatkozatot adnak a konzorcium
tagságára.
***
Polgármester úr ismertette a DAKÖV
Kft. levelét, melyben a Kft. közölte, hogy
az Önkormányzat által jelzett (közműves
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás) üzemeltetési szerződés felbontását nem fogadják el. Ez ügyben a tárgyalásokat még tovább kell folytatni.
***
Képviselő-testület döntött a védőnői állás
pályázati meghirdetéséről.
***
A képviselők tájékoztatást adtak arról a
tényről, hogy a községünkben több alkalommal látható egy – az önkormányzat
tulajdonát képező gépjárművel azonos típusú – OPEL Vivaro Combi mikrobusz,
amelyre Szigetbecse településnév is fel van
tüntetve. Ez a másik mikrobusz a DUNA
Relax Event Hotel Ráckeve tulajdonát
képezi. A két egyforma busz közlekedése
megtévesztésre adott okot a lakosság körében.

Gyermekrejtvény
megfejtések:
1. Irodalmi fejtörő : Gárdonyi Géza:
Éjjel a Tiszán
2. Mesés fejtörő: A Brémai muzsikusok
(Mesealakok: Róka, Holló, Obelix,
Piroska,
Dagobert,
Hófehérke,
Hamupipőke, Gombóc Artúr, Hüvelyk
Matyi, Csipkerózsika, Nils Holgersson
3. Naptár: A/2 szerda, B/1 hétfő
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Fejlesztések, beruházások községünkben
Takács András, Szigetbecse polgármesterének újévi köszöntőjéből megismerhettük,
majd a falugyűlésen is meghallgathattuk az
önkormányzat ez évi fejlesztési, beruházási
terveit. A Képviselő-testület tagjai azóta is
nagy energiákkal azon dolgoznak, hogy ezek
a tervek végrehajtásra kerüljenek. Több
beruházás elindult, de vannak, amelyek még
nem láthatóak. Az önkormányzat pénzügyi,
műszaki feladataiban a polgármester és a
képviselőtársak mellett jelentősen kiveszi
részét az Önkormányzat Pénzügyi, Műszaki
és Fejlesztési Bizottságának elnöke, Sósné
Michélisz Edina, aki nagy szorgalommal,
odafigyeléssel végzi testületi munkáját. Őt
kérdeztem meg a beruházások állásáról.

kialakítása szükségszerű.
– A temetőben az urnafal hamarosan elkészül. Az építés során előkerült síremlékek méltó elhelyezéséről, és a környezet
rendezéséről természetesen gondoskodunk.
– A Művelődési Ház felújítása is folyamatban van, ott az első, és legfontosabb
feladat a csapadékvíz elvezetése volt.
További feladat még a mázolás, parkettacsiszolás, festés, a pince helyre állítása.
A további felújítási munkák ütemezésén
még dolgozunk.
– Milyen összeget tesznek ki a beruházások, ebből mennyi az önerő, mennyi a
pályázattal elnyert összeg?
Nagyobb projektjeink pályázattal elnyert
– Milyen fejlesztéseket épített be az összegből valósulnak meg Járda felújításra
önkormányzat ez évi költségvetésébe?
elnyert pályázati összeg: 12,7 mFt. önerő
A 2016. évben több beruházás előkészíté- rész: 2,3 mFt, Önkormányzati Hivatal épület
se elkezdődött, ezeknek a beruházásoknak – felújításra elnyert összeg: 20 mFt. Kisebb
felújításoknak megvalósítása áttevődött erre beruházásaink fedezetét a költségvetésünkaz évre. A falu jövője, fejlődése szempontjá- ből tudjuk kigazdálkodni. Strand projektre 3
ból minden beruházás fontos, legyen az millió forintot különítettünk el, de inkább a 4
infrastruktúrával, oktatással, kultúrával vagy millió forinthoz lesz közelebb. Az Urna fal
vendéglátással kapcsolatos.
megépítési költségéhez a 2 db urnafalra 2
A Képviselő-testület figyelemmel kíséri, millió forintot különítettünk el, ehhez még
folyamatosan ellenőrzi a beruházások szak- térkövet vásároltunk, földmunkák voltak,
szerű és gazdaságos megvalósítását. Néhány padokat telepítünk, mire elkészül kb. 3 millió
szóval ismertetném a folyamatban lévő beru- forint lesz. A kerékpárút előkészítésére (teházásokat:
reprendezés, feltöltésre) 1,5 millió Ft-ot
– A Makádi úti járdaépítés, nagyon jó különítettünk el.
ütemben halad, várhatóan a nyár végéig
A Képviselő-testület, a felelős gazdálkodás
befejeződnek a munkálatok.
elvét alkalmazva határozta meg a fejlesztésre
– A kerékpárút-építés földmunkái elkez- felhasználható összegeket. Sokkal nagyobb
dődtek. Ha elkészül, biztonságosabbá összeget is el tudtunk volna költeni a strand
válik a közlekedés a szigetbecsei Ven- korszerűsítésére, vagy kerékpárút kiépítésédéglő és a szigetbecsei strand között.
re, de nem állt rendelkezésünkre elegendő
– A szigetbecsei strand is megszépül, meg- keret nagyobb projektek önerőből történő
újul, reméljük, sokaknak biztosít majd megvalósítására. Az elmúlt években sajnos
kellemes vízparti kikapcsolódást.
nem volt ezekhez a beruházásokhoz kapcso– A Móricz Zsigmond utcát és a Fazekas lódó pályázat, amelyen indulhatott volna az
M. utcát összekötő két telek megvásárlá- Önkormányzat, de bízunk benn, hogy ez válsa megtörtént, ebben az évben elkezdőd- tozni fog.
nek a földmérő munkálatok. A falu fejlőA testület úgy döntött nem várhat tovább a
dése szempontjából az új építési telkek pályázatokra, a szükséges fejlesztéseket elin-

dítja önerőből. Lehet, hogy egy tervezett
beruházás első fázisa valósul meg ebben az
évben, de legalább az első lépést megtettük.
– Melyek azok a beruházások, melyek
még ebben az évben elindulnak?
Még ebben az évben elkezdődik az Önkormányzati Hivatal felújítása, korszerűsítése
(fűtéskorszerűsítés, festés-mázolás, ügyfélváró építése, tetőjavítás), valamint szép,
kényelmes új buszmegállók fognak épülni.
– Részleteznéd a strand korszerűsítési
terveit?
Szeretném kiemelni azt a példaértékű
lakossági összefogást, amit a strand projekttel kapcsolatban tapasztaltam. A munkálatok
során nagy segítséget kaptunk a falu lakosaitól. Ezen a feladaton közösen dolgozunkdolgoztunk mindannyian: polgármester,
alpolgármester, képviselő testületi tagok,
önkormányzati dolgozók, helyi vállalkozók,
civil szervezetek, iskolás gyerekek és a falu
lakosai. Ennek az összefogásnak köszönhetően sokat fog változni szigetbecsei strand:
megújulnak a vizes blokkok, új asztalokpadok kerülnek kihelyezésre, épül az öltöző,
és teljes új játszótér kerül átadásra.
Nagyon szerencsések vagyunk, hogy ennyi
segítőkész ember vesz minket körül!
Köszönjük mindenkinek!
– Mindannyian tudjuk, hogy védeni kell
értékeinket a rongálók, garázdálkodók
elől. Hogyan tudja az önkormányzat ezt
megoldani a strand esetében? Mire hívod
fel a lakosság figyelmét?
Kérünk minden helyi lakost, hogy a fent
említett beruházásokkal megteremtett értékeket érezze sajátjának, és segítsen megóvni,
megvédeni értékeinket!
Köszönöm a tájékoztatást. Edinának
további testületi munkájához sok sikert,
kitartást kívánok!
Lumei Joli
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Emlékük örökké élni fog
Dr. Kerekes László és Majercsik Jánosné emlékezetére

„Minden elmúlik, mint az álom, elröpül, mint a vándormadár,
csak az emlék marad meg a szívben, halványan, mint a holdsugár.”
(Friedrich Schiller)

Szomorúan értesültünk róla, hogy dr. Kerekes László háziorvos 2017. április 19-én életének 82. évében, Majercsik
Jánosné, Ircsi óvó néni április 26-án, életének 80. évében eltávozott közülünk.
Dr. Kerekes László 1935. szeptember 25-én
születetett Mezőtúron. 1961-ben végezte el
az orvosi egyetemet. Először Budapesten,
majd az úgynevezett Viharsarok két településen, Szeghalmon és Vésztőn volt körzeti
orvos. Két lányának, Áginak és Editnek a
továbbtanulása miatt költöztek fel vidékről, s
találtak otthont községünkben. 1975. szeptember 1-én nevezték ki Szigetbecse körzeti
orvosának. Azóta eltelt 42 év, s doktor úr –
nemrég bekövetkezett haláláig – fáradhatat-

apósát, mert az nem érezte jól magát.
Bemutatkozás, kérdés nélkül tudtam, hogy ki
hívott, s ki a hívott fél apósa, s annak milyen
betegsége van.”
1998-tól három cikluson át tagja volt a
község önkormányzatának, ezen belül négy
éven keresztül alpolgármesterként tevékenykedett. Közösségi munkájának elismeréseként Szigetbecse Község Önkormányzata
2006-ban „Szigetbecséért cím” kitüntetésben
részesítette.
Még el sem aludtak a március 15-i kitüntetések fényei, még zajlottak a 80. születésnapját köszöntő versek, s máris a szomorú
hír foglalta le a falu és a környék lakosságának, nyugdíjas társak figyelmét; meghalt
Majercsik Jánosné, Ircsi óvó néni. A Szigetbecsei Krónika előző számában méltattam
Ircsi néni munkásságát, pályafutását, községünk életében betöltött szerepét, s máris
gyászhíréről kell beszámolni.
Ircsi néni színésznőnek tanult, ennek ellenére a legkisebbek, az óvodások nevelését
választotta élethivatásának. 1968 áprilisában
került Szigetbecsére, ahol az óvoda vezetője-

lanul gyógyította betegeit, mint háziorvos.
Hamar beilleszkedett családjával együtt a
község életébe, szinte mindenkit személyesen ismert. Sokan vannak, akiket orvosként
születésük óta figyelemmel kísért. Doktor úr
több generációt látott felnőni, segített kilábalni kisebb-nagyobb betegségeikből. Megnyerő egyénisége, sajátos humora, segítőkészsége miatt minden betege, ismerőse szerette. Munkáját mindig becsületesen, legjobb
tudása szerint végezte.
Hosszú becsei szolgálatáról szólva egyik
alkalommal ezt a példát hozta fel: „Telefonon valaki arra kért, hogy keressem fel az

ként dolgozott egészen 1992. szeptember 04ig, nyugdíjba vonulásáig. Aktív óvodapedagógusként mindig a gyermekek érdekeit tartotta a legfontosabbnak. A szülők és az iskola visszajelzései alapján elmondhatjuk, hogy
mindent megtettek a jövendő nemzedék
alapjainak letételéhez. Aktívan kapcsolódott
be a község társadalmi és kulturális életébe,
a Vöröskeresztben is tevékenykedett.
Csoportos kirándulásokat, színházlátogatásokat szervezett felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Gyermekszínjátszó foglalkozások szervezésével bővítette a községben
a kulturális lehetőségeket, mely előadásokat
különböző közösségek előtt mutatták be, szavalóversenyekre készítette fel a fiatalokat.
Ezzel a munkájával is sok embernek szerzett
örömet.
Óvónői munkássága alatt több elismerésben részesítették: Eredményes Munkáért
Művelődési Miniszteri Dicséret, Eötvös
József Emlékérem, Pedagógus Szolgálati
Emlékérem. Aranydiplomáját 2014-ben vehette át.
Községünkben mindvégig érezhette az
emberek megbecsülését, szeretetét és tiszteletét, ami azt tükrözi számunkra, hogy mindig tudott maradandó dolgokat nyújtani a
község lakóinak, kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. A Nyugdíjas Klub tagjaként nagyon sok vidám estét szerzett színjátszásával, humoros jeleneteivel, Szigetbecse község aprajának és nagyjának!
Életútjának és Szigetbecse község érdekében az óvodai nevelés és a község kulturális
életének területén végzett kiemelkedő munkájának méltó elismeréseként 2017. március
15-én a „Szigetbecse szolgálatáért” kitüntetést érdemelte ki az Önkormányzat Képviselő-testületétől.
Emléküket örökké őrizzük.
Nyugodjanak békében!
Lumei Joli
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Becsei tanuló sikere az országos szakmai versenyen
Április 24-26. között rendezték az idei
Szakma Sztár Fesztivált, a Szakma Kiváló
Tanulója Verseny döntőjét. A versenyzők 41
szakmában mérték össze tudásukat Budapesten, a Hungexpo területén. A versenyekre
5255 diák jelentkezett 102 oktatási intézményből, az első megmérettetés után az előválogatókon részt vevő tanulók száma 456 fő
volt, majd az áprilisi döntőben 224 diák
mérte össze tudását. Nagyon örültünk, hogy
iskolánkból az Érdi Szakképzési Centrum
Kiskunlacházi Szakképző Iskolájából, 3 tanuló, két festő, és egy asztalos tanuló ott
lehetett a döntőben!
Mind a három tanuló helytállt az erős
mezőnyben, Szeredi Tamás 1., Szabó Zoltán
6. helyezést ért el a festőknél, míg az asztalosoknál Kelemen Szabolcs a 2. helyen végzett.

Köszönet felkészítő tanáraiknak az áldozatos munkájukért, Végh Istvánnak, Mayering
Viktornak, Zsigmond Tamásnak, Krisznai
Zsoltnak, és Fata Dávidnak.
Iskolánk már éve óta jól szerepel az országos versenyeken, Pest megye legjobbjai között vagyunk. Üröm az örömben, hogy a
szakmákra alig van jelentkező, nagyon nehe-

Szeredi Tamás mesterével a legfelső dobogón

zen tudjuk beindítani a szakmai képzéseket.
Országosan is hiány van építőipari és
gépészeti szakmákban. Iskolánkban a
hegesztő és asztalos szakmák, kiemelt szakmának számítanak, az erre a szakra járó tanulók havi 50 ezer forint feletti nettó összeget is
kaphatnak, és garantáltan el tudnak helyezkedni.
Horák György igazgatóhelyettes

Újból sikereket hoztak a röpis lányok
Az idei tanévben is nagyon sok versenyen vettek részt a lányok. A
6. osztályban van a legtöbb röplabdát szerető lány, akik vállalva a
rendszeres edzésre járást, tudásuk legjavát sikerült nyújtaniuk.
Eredményeikkel és sportszerű viselkedésükkel sikerült Szigetbecse
nevét megismertetni Budapesten, Leányfalun, Dunaújvárosban,
Győrben. Meglepődve kérdezték, hol is van ez a község. Szurkolásukkal fergeteges hangulatot teremtve emelték a versenyek színvonalát és hangulatát. Igazi nagy összefogás volt ez a versenyidőszak, gyerekektől és szülőktől egyaránt. Ezekre a versenyekre csak
úgy juthattunk el, hogy a szülők és a Szigetbecsei Önkormányzat

busza segített minket eljuttatni a versenyszínhelyekre, ahol barátokat
is szereztek a lányok.
Sok munka van a hátunk mögött, amit nem fejeztünk be a versenyek végeztével. Nagy terveink vannak a következő 2 évre. Máris
júniusban egy edzőtáborral kezdjük és augusztusban folytatjuk is
tovább. Várjuk a régi röplabdásokat ősztől az iskolába a péntek esti
edzésekre, hogy segítsék ezeket a gyerekeket tapasztalataikkal, tudásukkal az elkövetkezendő időszakban.
Ebben a tanévben részt vettünk: helyi rendezésű Nyuszikupán (2
db 1. hely), Vollé! 2020 versenysorozaton (1db 1. hely, 2 db 3. hely,
4 db 4. hely, 3 db 5. hely / átlagban 10-15 indulóval/), diákolimpián (Megyei döntőn 4. hely), Országos mini kupán 7. hely a 30
indulóból.
Játékosok: Csoba Anita, Michélisz Anna, Mészáros Ditta,
Oláh Csilla, Erdős Izabella, Barbulszki Míra, Bódi Regina,
Mészáros Andrea, Mészáros Netti, Bede Nikolett, SpátayRéka,
Markó Lili, Markó Diána, Farkas Beatrix.
Segítőink: dr. Barbulszkiné Bódi Edit, Bódi Gáborné, Markó
László, Spátayné Marelyn Erika.
Gratulálok a lányoknak az elért eredményekhez, büszke
vagyok rájuk, remélem, a lendületük töretlen marad és még
együtt sok szép eredménnyel és élménnyel gazdagodhatunk.
Mindenkinek köszönjük a segítséget, akik hozzájárultak sikereinkhez.
Mészáros Edit

Katasztrófavédelmi verseny
Területi katasztrófavédelmi versenyen vettek részt 6. és 7. osztályos tanulóink Szigetszentmiklóson. Alapos felkészülési időszak előzte
meg a versenyt. Sok segítséget kaptak a gyerekek a ráckevei tűzoltóktól, a rendőrségtől és dr. Csernyi Zsuzsannától. Heteken keresztül gyakorolták a feladatokat, tanulták az elméletet. A versenyen szépen teljesítettek, fegyelmezetten, odafigyelve hajtották végre a feladatokat,
több versenyszámban a legjobb eredményeket nyújtották. Nagyon fontos ismeretekkel gazdagodtak, segítőkész emberekkel találkozhattak,
akik tudásuk legjavát adták át a gyerekeknek. Első versenyükön a 8 helyezést érték el a közel 20 csapatból. Résztvevők: Hári János, Hári
Katalin, Nagy József, Mészáros Ditta, Csoba Anita. Bízunk benne, hogy jövőre is lesznek lelkes gyerekek, akik ezen a versenyen el szeretnének indulni, ezzel gyarapítva tudásukat és továbbvéve Szigetbecse hírnevét, akik ezen a versenyen mindig jó eredményeket értek el.
Mészáros Edit
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SAKK HÍRADÓ
2017. április 22-én került sor a 2016/17. évi megyei I. osztályú csapatbajnokságban szereplő sakkcsapatunk szakmai értékelésére a Művelődési Házban.
Részt vettek a szigetbecsei és szigetszentmártoni csapat tagjai, az önkormányzat képviseletében Takács András polgármester, Riedl Béla alpolgármester és
Sorodi László az SE pénztárosa, továbbá a meghívott sakkbarátaink.

A megnyitó után Csuka Gyula szakosztályvezető értékelte a csapat éves tevékenységét, s az ezt befolyásoló összes
körülményeket. Az értékelésben az alábbiak jutottak kifejezésre:
A 2016/17. sakkévben a megyei I. osztályú 10 fős csapatbajnokságban 18 fővel
vettünk részt (15 saját, 3 vendégjátékos),
ebből 13-an versenyeztek ténylegesen. A
tavalyi 5. helyezéssel szemben a 6. helyen
végeztünk, ez közepes eredménynek
tekinthető. A megye első három helyezettje: Galgavidék, Dunaharaszti és Dunakeszi. Sakkozóink közül kiemelkedően szerepeltek Kiss László, és Áj Tamás, 66,7 %os eredménnyel. Jól szerepeltek id. Áj
László, Schwarczenberger Zsolt, és Borbély József. A többiek is igyekeztek, teljesítményük hullámzó volt. A legtöbb gond
a bajnokság első mérkőzésein volt tapasztalható (dekoncentráció), később javultak
a teljesítmények. Az elért helyezésnél több
lehetőség van a csapatban.
Jelentősen segítették községünk sakksportját, a sakk népszerűsítését, sőt a megyei versenyekre való felkészülést is a
rendszeresen és sikerrel megrendezett nyílt
háziversenyek, így a Karácsonyi Kupa, a
Farsangi Kupa és a Falunapi Sakkverseny.
Probléma az utánpótlás kérdése, ennek
objektív és szubjektív okai vannak. Ha ezt
nem tudjuk megoldani, az visszaüt a sakkozás további sikereire. Egyfajta megoldást jelenthet a környéken induló sakkoktatásban résztvevő fiatalok (általános és
középiskolások) beszervezése a csapatépítésbe, szükséges az együttműködés kialakítása, fenntartása.
Nagyon fontos a szponzorálás hatékonyabb igénylése, megvalósítása. A belső

támogatással nincs probléma, minden csapattag úgy segít, ahogy tud. Ebben kiemelkedő támogatóink is vannak, akik önzetlenül, kérés nélkül a maximumot adják,
megható a tevékenységük. Ők: Szabó
Mihály, Schwarczenberger Zsolt és Borbély József sakkozóink. Részükre a szakosztály elismeréseként Takács András polgármester Emlék-Kupákat adott át. Külön
köszönet azon sakkozóinknak, akik a Magyar Sakkvilág Kupában a Kárpát Medence országos versenyén jeleskedtek és
öregbítették a szigetbecsei sakkozás
országos hírnevét. Mint tudjuk, hogy Pest
megyét egyedüliként képviselő 5 fős csapatunk (id. Áj László, Schwarczenberger
Zsolt, ifj. Áj László, Borbély József, Áj
tamás) a résztvevő 22 csapatból a kiemelkedő 5. helyezést érte el, aminek értékét
tovább emelte id. Áj László sakkozónk, aki
az első tábla (a legerősebb játékosok táblája)
országos bajnoka lett (7 győzelem, 2 döntetlen). A bajnoki címet kifejező szakosztály
elismerést, egy Emlék serleget Takács
András polgármester adta át. De dicséret
illeti Schwarczenberger Zsolt sakkozónkat
is, aki a második táblán a 2. helyezést érte el.
Tisztelettel gratulálunk mindannyiuknak.
Az elismerést az Országos és Megyei
Szövetségek is kifejezésre juttatták.
Arra kérjük sakkozóinkat, hogy legyenek büszkék egymásra és sakkozásunkra.
Egész évben igyekeztünk a versenyeken
helytállni, ezzel is megköszönni községünk figyelmét. Köszönet az önkormányzat, az SE és a Szigetbecse Községért
Közalapítvány támogatásáért.
Kiemelt jelentőséggel bír, hogy la szigetbecsei és szigetszentmártoni sakkcsapatok a továbbiakban is szorosan együtt-

működjenek, mert csak így tudjuk biztosítani csapatunk zavartalan részvételét a megyei bajnokságban. Köszönjük az értékeléssel, annak elfogadásával összefüggő
értékes hozzászólásokat, melynek során
Takács András polgármester számunkra
megnyugtató módon ismertette az Önkormányzat pozitív megítélését és sakkozásunk jövőbeni támogatásának lehetőség
szerinti biztosítását. Köszönjük Riedl Béla
alpolgármesternek az SE tevékenységétől,
a szakosztályok helyzetéről szóló tájékoztatóját, a sakkszakosztály elismerő megítélését, továbbá Sorodi Lászlónak az SE
pénzügyi helyzetéről adott ismertetőjét.
Az ünnepi értékeléshez tartozott a szakosztály részéről a „Szigetbecsei Sakkcsapat” emblémájával ellátott emlék töltőtollak kiosztása a jelenlévők részére. Az értékelést követően szalonsakkozásra, majd az
ünnepi ebéd elfogyasztására került sor.
Megköszöntük a részvételt, a segítő
együttműködést. Hálás köszönet Szabó
Mihályné, Katikának a finom ebéd elkészítéséért, Csuka Gyulánénak az egész évi segítségnyújtásért. Külön köszönet Nagy
Imréné Gabikának a sakkozóink versenyengedélyeinek számítógépes elkészítéséért, Lumei Sándorné, Jolikának az újságunk szerkesztőjének sakkozásunk népszerűsítéséért, Losonczi Lajos tanár úrnak
sakkrendezvényeink szervezésében nyújtott aktív részvételéért, Szeredi Józsefné,
Magdikának a sakkrendezvények előkészítéséért, a helyiségek berendezéséért.
Találkozunk augusztus 28-án, a Falunapon. A falu sakkozni szerető lakóit (fiatalokat, felnőtteket) szeretettel várjuk. Jó
nyári pihenést!
Dr. Csuka Gyula szakosztályvezető
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Szigetbecse, mint kedvelt üdülőhely
Itt a nyár a nyakunkon, s mi Becseiek
keressük a lehetőséget, hova menjünk nyaralni, túrázni, kirándulni, világot látni.
Kevesen, de már egyre többen felismertük
azonban, hogy milyen természeti értékekkel
körülvett településen lakunk, s maga az itttartózkodás, itt lakás is felér egy üdüléssel.
Egyre többen felismerjük és felismerik
Szigetbecse vonzerejét, a ma embere számára sokat jelentő nyugalmat, a Holtág és a
Duna szépségét, a rekreáció, pihenés és
kikapcsolódás lehetőségeit. A településen
tartózkodás nyugalmat, jó levegőt, madárhangot, jó baráti szót, összetartozást sugall
és nyújt a lakosoknak. A környékbeli erdők
és nádasok, a Ráckevei-Duna partján
kiépült nyaralósor igazi békés hangulatú
üdülő- és kirándulóhellyé teszik Szigetbecsét. Mindemellett a település sok kulturális értéket tud bemutatni, így a világhírű
fotóművész, André Kertész Emlékházát,
Falumúzeumot, Életfa szobrot, Tőzike tanösvényt, Szent István emlékhelyet, Nepomuki Szent János-szobrot, Római Katolikus Templomot, a régi sírkövekből kirakott kettős kerítést a temetőnél és még sorolhatnánk a látnivalókat, valamint a hagyományőrző rendezvényeket.
Talán kevesen tudják, hogy 22 meghirdetett szálláshely várja a nyaralni vágyókat, a
vízi sport és horgászat iránt érdeklődőket.
Mindezekről a település weboldalán kap
bővebb információt. Annak kapcsán, hogy
az egyik szálláshely 9,5 pontos minősítést
kapott az elérhető 10 pontból a „Szállás.hu”
internetes szállásajánlótól, a Duna party
Vendégházat mutatom be. A Vendégház
gondnoka, Méri Lajosné, Erzsike adott rövid interjút és mutatta be az üdülőt.
– A Vendégház 8 faházzal áll a vendégek
rendelkezésére. Ebből 3 faház (Margaréta,
Liliom, Nefelejcs) egyenként 8-12 személyesek. Fehér parasztbútorokkal berendezett, a régi idők hangulatát tükröző ház, a
közös térben látványkandallóval. Mind-

egyik vendégházban 4 szoba található, melyek kétszemélyesek,
de a pótágyazhatóságnak köszönhetően 3 személy is kényelmesen
tud pihenni. Minden szobához
zuhanyzós fürdőszoba és WC tartozik, valamint a négy szoba
között közös társalgó és konyhasarok biztosítja a felhőtlen kikapcsolódást. A tágas közös helyiségben beszélgetésre, étkezésre
asztalok, székek és kényelmes
fotelek, valamint a teljesen felszerelt nyitott konyhában hűtő, mikrohullámú
sütő, kenyérpirító, főzőlap, konyhai edények a főzéshez, tányérok, poharak, bögrék,
evőeszközök szolgálják a vendégek kényelmét.
– „Modern, elegáns, kényelmes, fehér
bútorokkal berendezettek az apartman
házak (Pipacs, Rózsa, Levendula és a
Borostyán). Bennük, apartmanonként 2
szoba található, melyek kétszemélyesek, de
a pótágyazhatóságnak köszönhetően 3 személy is kényelmesen tud pihenni. Így
összességében egy-egy faházak 4-6 fő befogadására alkalmasak. A házban zuhanyzós
fürdőszoba és WC, valamint egy közös társalgó és konyha található.

egyik elengedhetetlen kelléke. A vendégházakhoz hatalmas füves udvar, játszótér is
tartozik, sportolási lehetőségek is biztosítottak. A vendégházak mellett egy Borház is
áll a vendégek rendelkezésére.”
– A Vendégház értékelésénél egyöntetű
volt a vendégek véleménye, hogy a gondnok nagyon kedves, segítőkész, mely példaértékű. Mondhatom azt is, hogy az értékelés
pontszámaihoz ez is nagyban hozzájárult.
Mi a feladata a gondnoknak, mennyire nehéz a munkád?
– Az én feladatom a vendégek fogadása,
részükre tiszta vendégház átadása, segítségnyújtás, tanácsadás az étkezés megoldásában, helyismeret átadása, majd távozásukkor a szállásdíj kiszámítása és átvétele, ezek
adminisztrációja. Szeretem a munkámat, a
vendégek többségében rendesek. Egy alkalommal volt csak kicsi vitánk, de akkor
beteg voltam a 100%-os munkavégzésre.
– Van-e még kiadó vendégház erre az
évre?
– Ez év nyarára az összes hétvége le van
foglalva, hétköznapokra vannak már csak
kiadó vendégházak.

A vendégház egész területén free WiFi, a
közös térben pedig televízió biztosítja a venGratulálunk Erzsikének a szép pontereddégek szórakozását. Minden szoba és a
mény eléréséhez. Köszönjük, hogy munkáközös helyiség is klímával felszerelt.
A ház közelében tűzrakó hely került jával segíti az üdülők pihenését, s egyúttal
kialakításra, ami alkalmas bográcsozásra és Szigetbecse jó hírnevét.
Lumei Joli
szalonnasütésre is, ami a parti hangulat
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Föld napja a Szigetbecsei Tóparti Óvodában
Ebben az évben, április 28-án a Föld napja alkalmából meghirdettük az „Egy gyermek egy palánta” elnevezésű udvarszépítő
projektünket. Ezen a napon minden kisgyermek virágpalántával
érkezett reggel, hogy az előző napokban az óvodai dolgozók által
festett autógumikba beültetésre kerüljenek. Az autógumikból a
festés által született katica, méhecske, béka, virág koszorú és
műanyag palackból hattyú is. Szebbnél szebb virágokat hoztak
óvodásaink, köszönjük a szülők segítségét és támogatását a virágok megvásárlásában. A gyerekek nagy örömmel segédkeztek a
virágok ültetésében és locsolásában. A délelőtt végére szép színes,
virágos udvarral büszkélkedhettek a gyermekek és nagy örömmel
mutogatták szüleiknek a már vidám színekben pompázó óvoda
udvart.
Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink érezzék e nap fontosságát,
a környezetük megóvásában, gondozásában, szépítésében már
ebben a korban is vegyenek részt. Váljon igényükké a szép, esztétikus környezet.
Szeretném megköszönni az összes támogatónknak a segítséget,
hiszen nélkülük ez az esemény nem tudott volna így és ilyen formában létrejönni!
Támogatóink: Ifj. Csömöri János (Ráckeve), Kovács Krisztián
(Szigetbecse) Gyarmati László (Kiskunlacháza), Ifj. Kevei János
(Ráckeve), Wágner József (Szigetbecse)
Beszéljenek az elkészült alkotások képekben!
Schneckné Bukovszky Judit intézményvezető

ÓVODAI
BALLAGÁS

„Autó, vonat, búgócsiga
Piros pöttyös labda,
Iskolába megyünk holnap,
Ma van búcsú napja!”
2017. május 26-án elballagtak óvodánk Süni
csoportjából a nagyok. Szeptemberben 14-en
kezdik meg az általános iskolai tanulmányaikat.
Legtöbben közülük már nagyon várják az iskolakezdést, de akad olyan gyermek is, aki mindig
óvodás szeretne maradni. Ezekkel az
érzésekkel vettek búcsút az óvodától,
óvó néniktől és a dadus néniktől.
A nemzetiségi és hagyományőrző
óvodai programnak megfelelően alakult az évzáró műsor és a ballagás.
Az évzáró keretein belül német táncokat és énekeket adtak elő a gyerekek, majd ezt egy hagyományos pünkösdölő eljátszása követte és végül a

ballagás eseményei zajlottak. Versekkel
köszöntek el társaiktól a legkisebbek, a
Mókus csoportosok. Ezt követte a leendő
nagycsoportos Katicák búcsúzója, melyben
versbe foglalva elmondták, hogy egy év
múlva találkoznak az iskolában. Az óvoda
hagyományaihoz híven a középsősök átadták a nagyoknak útravalóul a ballagó tarisznyát és virágot illetve meglepetés ajándékkal
kedveskedtek nagyobb társaiknak.
A Süni csoportosok remekül érezték magukat,
ragyogó arccal, büszkén ballagtak mindenki
érezte, hogy ez egy fontos esemény számukra.
Most még előttük a nyár, izgalmas időszak vár
rájuk, ahogyan készülnek majd az iskolakezdésre. Iskolatáskát, tolltartót, füzeteket, vásárolnak
szüleikkel, és ahogy a ballagó dalukban is énekelték alig várják, hogy a táskát hátukra vehessék, és minden gyerek
lássa.
Minden jót kívánunk az
elkövetkezendő évekhez,
reméljük, jól fogják érezni
magukat az iskolában is a
mi nagy, Süni csoportosaink!
Katona Mónika
óvodapedagógus

Köszönetnyilvánítás!
Szeretnénk megköszönni Katona Józsefnek és feleségének,
Mónikának, hogy az óvodánk
részére felajánlották ezt a szép
szekrénysort. A gyerekek nagy
örömmel vették birtokba. A világos színeknek köszönhetően a
csoport modernebb és tágasabb
képet kapott. Köszönet érte!
Schneckné Bukovszky Judit
és Bozókiné Varga Gabriella
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GYERMEKSAROK
Mesés fejtörő
A sorokban tizenegy ismert mesealak neve olvasható úgy, hogy az
első és az utolsó betű hiányzik. A kiegészítéshez használt betűket
húzd ki a listából, a megmaradt betűket pedig rendezd egy Grimmmese címévé!

Naptár
Felelj minél gyorsabban az alábbi kérdésekre:
A/ Milyen nap van három nappal holnapután előtt, ha ma csütörtök van?
1. kedd, 2. szerda, 3. csütörtök
B/ Milyen nap van négy nappal tegnapelőtt után, ha ma szombat van?
1. hétfő, 2. péntek, 3. vasárnap
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Anyakönyvi hírek

Pályázati felhívás
Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Házasságkötés

VÉDŐNŐI ÁLLÁS betöltésére

Németh Kata és Lovrencsics Dániel
2017. 05. 20. napján házasságot kötöttek

az alábbi feltételekkel:
Munkahely és munkakör megnevezése:
Védőnői szolgálat (2321 Szigetbecse, Makádi út 42.)
védőnő, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesítése.
Pályázati feltételek:
– szakirányú felsőfokú végzettség,
– büntetlen előélet,
– rövid életrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
– iskolai végzettséget igazoló okmány vagy annak hiteles másolata,
Juttatások, egyéb információk:
• bérezés a Kjt. szerint,
• a pályázat benyújtásának határideje 2017. június 30.
• az állás 2017. augusztus 15. napjától betölthető,
• ellátandó terület: Szigetbecse település,
• pályázatok benyújtása: Takács András, Szigetbecse község polgármesteréhez
az Önkormányzati Hivatal címére (2321 Szigetbecse, Petőfi S. u. 34.)
• további információ kérhető a 24/513-510-es telefonszámon Jancsó Emőke
jegyzőtől.
Igény esetén szolgálati lakás megoldható.
Takács András polgármester

Köszönet
Becsei dekupázs klub és a jómagam nevében szeretnénk köszönetet mondani a
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, azon belül is Lerner Marika elnök asszonynak az elmúlt kilenc hónapban nyújtott támogatásáért, a partneri együttműködésért, az
alkotói helyszín biztosításáért. Az Önkormányzat és a kedves tagok, foglalkozáson
részvevők által gyönyörű munkák kerültek ki a kezeink közül, sok szép, vidám pillanatot köszönhetünk egymásnak. Nagyon jó volt látni hétről hétre a minél biztosabb
kézügyességet, az önbizalmat, a sok szép munkát, melyek méltán lettek a lakásaitok
dísze, vagy szeretteitek ajándéka.
Ez nélkületek
és az Önkormányzat nélkül
mind nem jöhetett volna létre!
Köszönöm!

Elhunytak:
Matus Tibor Béla
elhunyt 2017. 04. 05-én
élt 80 évet
Majercsik Jánosné született: Bencsik Irén
Irma
elhunyt 2017. 04. 26.
élt 80 évet
Fábrik Olga Piroska
elhunyt 2017. 05. 03.
élt 28 évet
Mayer István
elhunyt 2017. 05. 14.
élt 71 évet
Manger István
elhunyt 2017. 05. 20.
élt 96 évet

Köszönet
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Mayer István temetésén
részt vettek és a család fájdalmát részvétükkel, virágokkal enyhítették.
a
Gyászoló család

Felhívás
Ebben az évben is lesz a Faluházban
NYÁRI TÁBOR. A pontos időpontról
később értesítem a táborozni vágyókat. A dátumot a facebook-on és az
iskolában lehet majd megtalálni.
Kiss Marianna táborvezető

Ádám Valéria

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