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SZIGETBECSEI
KRÓNIKA
„Szánj időt embertársaidra. Tégy valamit értük – ha csak egy apróságot is,
amiért nem jár fizetség. – örülj, hogy megtehetted.l”
(Albert Schweitzer)

Akikre büszkék lehetünk
A közösségért, a településért végzett önkéntes munka jobbá
teszi a környezetet, s magát a közösséget is. Társadalmunk
közös értékekre épül: a hűségre és a szeretetre, amely biztosítja
az emberi méltóságot, az egyének szabadságának tiszteletét, az
esélyegyenlőséget és a társadalmi közösségvállalást. Nekünk
ma illik megköszönnünk azt, amiért egyébként sosem várnak
köszönetet. Községünk elöljárói odafigyelnek, s méltó módon
értékelik a településünkért aktív tevékenységet végző személyek
munkáját.
Szigetbecse Község Önkormányzata a helyi közösség szolgálatáért végzett kiemelkedő munkájáért, – személyüket és cselekedeteiket méltó módon értékelve, példaként állítva a jelen és
utókor elé – kitüntetésben részesítette Majercsik Jánosné,
Lerner Mária, Keszthelyi Ignácné és Losonczy Béla szigetbecsei lakosokat. A kitüntetés átadására az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségen került sor
a Művelődési Házban Szigetbecsén.

A magyar költészet napja
A magyar költészet napját József Attila születésnapjára emlékezve 1964 óta minden évben április 11-én
ünnepeljük Magyarországon. A 2017. év Arany János emlékév. Ebből az alkalomból Arany János versével
tisztelgünk a költőknek:

A TÖLGYEK ALATT
A tölgyek alatt
Szeretek pihenni,
Hova el nem hat
Város zaja semmi.
Zöld lomb közein
„Áttörve” az égbolt
S a rét mezein
Vegyül árny- és fényfolt.

A tölgyek alatt
Több egykoru társsal
Madárfiakat
Kifeszíténk nyárssal;
Jó tűz lobog ott,
Zizeg a kis bogrács S ha bealkonyodott,
Haza már egy ugrás.

A tölgyek alatt
Oly otthonos itten!
Évem leapadt:
Ime, gyermek lettem,
Mint mikor a tölgy
Sudarát megmásztam,
Hol seregély költ –
S vígan madarásztam.

A tölgyek alatt
Örömest valék én,
Bár a madarat
Hagytam utóbb békén;
Gyermeki önző
Korom’ ifju ábránd
Veszi ösztönző
Szárnyára, s tovább ránt...

De tölgyek alatt,
Valamerre jártam,
Szűlőhonomat
– Csakis ott – találtam;
S hol tengve, tunyán
Hajt, s nem virul a tölgy:
Volt bár Kanaán,
Nem lett honom a föld. A tölgyek alatt
Még most is el-űlök;

A tölgyek alatt
Im, meglep az alkony,
Hűsebb fuvalat
Zörög át a parkon;
Felhők szeme rebben:
Haza sietek,
Jobb ott, melegebben,
Ki vén, ki beteg...
A tölgyek alatt
Vágynám lenyugodni,

Bűv-kép csalogat,
Ábrándba merűlök;
Hajó-kerekek
Zubogását hallom...
„Hajrá, gyerekek:
A vízi malom!”

Ha csontjaimat
Meg kelletik adni;
De, akárhol vár
A pihenő hely rám:
Egyszerüen, bár
Tölgy lenne a fejfám!
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A szabadság és a hazaszeretet ünnepén

Szigetbecse Község Önkormányzata
március 14-én az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc évfordulója alkalmából
méltóságteljes ünnepséget rendezett a 48as hősök emlékére. Az ünnepséget a szigetbecsei általános iskolások színvonalas
előadása nyitotta meg. Műsorukban a forradalom történéseit, és a Márciusi ifjak
szónoklatait elevenítették meg.
Takács András polgármester köszöntő
beszédében kérte az ünnepelteket, hogy
tekintsenek vissza arra, kik is lehettek azok
a nagyszerű emberek, akiknek a szelleme
ma is fényesen ragyog, egybe forrva a szabadságharc eseményeivel. Valójában milyen emberek voltak ők, akik a szabadságharcot igazából megvívták, akiket ma nem
nevükön emlegetünk, hanem névtelenül,
hősként tartunk számon.
Ők voltak a Pilvax kávéházban összegyűlt Márciusi ifjak, akik úgy döntöttek,
hogy március 15-én utcára vonulnak és a
Tizenkét pontban megfogalmazott kiáltványukkal, a tömeg erejével adnak hangsúlyt, nyomatékot a magyar nép követeléseinek. Ezek az emberek férjek voltak,
apák, anyák fiai, nők, egyetemisták, akik
érezték, most jött el az idő a cselekvésre.
Az egyéni érdekeket félretéve, egységes
akarattal megmutatni, hogy a nép kész felemelni szavát egy eszméért. Egy olyan felsőbb késztetésért, amely az egyénen túlmutat, és a közösségért harcol. Egy ilyen
forradalom megvívásához szükség volt
azokra a bátor hétköznapi emberekre, akik
a nemzeti öntudat szempontjából felbecsülhetetlen erővel járultak hozzá a sikerhez.

Becsüljük meg hát ezt a szabadságot,
amelyet akkor az egyénekből álló nép
vívott ki. A szabadságot, amely egy népből
nemzetté formálta a társadalmat. Egy nemzetté, mely azóta többször bebizonyította,
hogy ez a nemzet mindent képes megtenni
a kivívott szabadságért. Őrizzük hát azt a
szabadságot, mely megmutatta, hogy a történelmi kihívásoknak csak egy igazán szabad, egységes nemzet tud megfelelni. Egy
nemzet, mely megbecsüli közös értékeit,
tiszteli nagy elődeit, és nem retten meg. Az
a nemzet képes megfelelő tettekkel válaszolni a világ által rákényszerített új helyzetekre.
Soha ne felejtsük el, hogy a márciusi forradalom résztvevői köztünk vannak. Köztünk élnek abban a generációkról generációkra öröklődő emlékezetben, amelyre
gyermekeink is emlékezni fognak.
2017. március 15-én adózzunk emléküknek azzal, hogy emelt fővel, büszkén
tekintünk vissza azokra a drámai napokra,

amikor a forradalom névtelen hősei életüket áldozták népünk szabadságért.
Holnap, amikor új nap virrad, ne csak egy
múló dátumként emlékezzünk meg erről az
eseményről, hanem cselekedjünk, éljünk
úgy, hogy hitünk, tetteink minden percben
tükrözzék 1848. március 15-e eszméjét.
Az ünnepi beszéd után önkormányzati
kitüntetések átadására került sor.
Szigetbecse Község Önkormányzata
Képviselő-testülete „Szigetbecséért” kitüntetésben részesítette Losonczy Béla és
Keszthelyi Ignácné szigetbecsei lakosokat,
valamint „Szigetbecse Szolgálatáért Díj”ban részesítette Lerner Mária és Majercsik
Jánosné szigetbecsei lakosokat.
A megemlékező ünnepséget a Szigetbecsei Zenebarátok Körének előadása zárta.
Az előadás szereplőinek és a felkészítő
tanáraiknak köszönjük a lelkiismeretes
munkáját. A kitüntetetteknek ezúton is
szívből gratulálunk!
Lumei Joli

2017. március-április

SZIGETBECSEI KRÓNIKA

3

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete
„A kitüntetések adományozásának rendjéről” szóló 5/2004. (III. 16.) számú rendelete alapján,
„Szigetbecséért” címet adományozta Losonczy Béla és Keszthelyi Ignácné, valamint a
„Szigetbecse Szolgálatáért Díj”-at adományozta Majercsik Jánosné és Lerner Mária részére

Losonczy Béla kitüntetett:

Szigetbecse első jegyzője volt, aki 43 év
szolgálat, 38 év közigazgatási szolgálat
után vonult nyugállományba 2010. december 31-én. Pályafutását 1967-ben repülőgép-szerelőként kezdte. Munka mellett
szerzett felsőfokú közigazgatási szakmai
végzettséget. 1971-ben lett Ráckeve nagyközségi tanács építési, majd igazgatási előadója, később csoportvezető, végül városi
hatósági osztályvezető-helyettes. Közben
1984-ben a megyei vezetés tanácsosi címet
adományozott számára munkája elismeréseként. 19 évig szolgálta a ráckeveieket.
A rendszerváltás után – Ráckeve több
társközségéhez hasonlóan – Szigetbecse is
az önállóság mellett döntött. A jegyzői feladatokat pályázat útján Losonczy Béla
nyerte el. Komoly feladat volt ez számára,
hiszen egy új hivatalt kellett létrehozni,
megteremteni a személyi és tárgyi feltételeket, közben zökkenőmentesen ellátni a
lakossági ügyeket. Magasitz Lajos volt
polgármester úrral éjszakákba nyúlóan
dolgoztak, tervezték az új hivatalt, mely
1991 óta zökkenőmentesen működik.
Losonczy Béla jegyzőként kettős feladatot látott el. Segítette a megválasztott képviselő-testületet és az azt irányító polgármestert a döntések előkészítésével, majd
közreműködött annak végrehajtásában.
Ezen túlmenően irányította az állam köz-

igazgatási helyi szervét, vagyis a polgármesteri hivatal sokrétű feladatait, a hivatal
dolgozóit.
Munkásságának is nagymértékben köszönhető, hogy az önállósodott Szigetbecse a környék irigyelt településévé vált, a
fejlődés megindult. A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérésével és az elnyert
beruházási pályázatok lebonyolításában
való aktív részvételével látványosan fejlődött a község. Sokat tett azért, hogy harmonikus kapcsolat alakuljon ki a polgármester, a jegyző, a képviselő-testület és a
hivatal dolgozói között. Rendszeresen
járta a települést, figyelemmel kísérte a
rendet, tisztaságot, meghallgatta a lakosokat, a panaszokat. Feladatainak végrehajtásában mindvégig precíz, pontos, rendszerető volt. Alapvető volt számára a naprakész jogszabályi ismeret, a változások követése. A törvényeket szigorral igyekezett
betartatni, de közben kereste a legemberségesebb megoldásokat. Segítette a jogban
járatlanokat, türelemmel, megértéssel volt
az ügyfelek felé. Kitartóan, s a mai napig is
törekszik a szomszéd települések köztisztviselői, vezetői közötti jó kapcsolat kialakítására.
A település iránti elkötelezettségének,
szeretetének és az emberi kapcsolatok ápolásának, fenntartásának a híve volt mindvégig. Ennek is tudható be, hogy kutató
munkát is végzett a községbe települt és
telepített lakosság múltjának, a rokoni kapcsolatok felelevenítésének, nyilvántartásának terén.
Nyugdíjasként is részt vesz a szigetbecsei rendezvényeken, ünnepségeken, a
meghirdetett társadalmi munkákban. A
mai napig szívügyének tartja a település
fejlődését, a lakosság ügyeinek segítését,
melyet lehetőségei szerint meg is tesz.
Életútjának és önkormányzati munkájának méltó elismeréseként részesíti kitüntetésben.

Keszthelyi Ignácné kitüntetett:
Keszthelyi Ignácné Marika a méltán
híres zarándokhely, Máriapócs szülötteként 1975-ben férjével, Ignáccal és 3 kiskorú gyermekével Szigetbecsét választotta

lakóhelyéül és költözött kis falunkba. Bár
szerettei távol voltak mégis hamar beilleszkedett a közösségünkbe. Munkáját is
településünkön végezte az akkor még
működő ELZETT írószergyárban, a telep
bezárásáig vezetőként tevékenykedett.
A jó célok érdekében soha nem kímélte
idejét. Hosszú évek óta fáradságot nem
ismerve szervezi a nyugdíjas klub, illetve a
hozzá tartozó kis közösség életét.
Munkáját férje és gyermekei is segítik.
Különböző rendezvények, kirándulások, a
rendszeres klubestek, a fürdőkbe történő
gyógyító hatású kirándulások, a kerékpártúrák, a klubtársakkal közös sütögetések
állandó megszervezése kapcsolható a nevéhez.
Településünk köztéri parkjainak virágosítása, gondozása is önként vállalt feladatai
közé tartozik. A házi csigatészta készítést
is heti rendszerességgel végzi asszonytársaival együtt. Aktív tagja a Szigetbecsei
Zenebarátok Körének, mely rendszeres
fellépője a településünk szinte minden rendezvényének.
Három gyermeke, 9 unokája terelgetése
mellett energikusságával, jóságával, soksok elkeseredett embertársának szerzett
már derűs napokat.
Életútjának és Szigetbecse község társadalmi és kulturális életének érdekében
végzett kiemelkedő munkájának méltó
elismeréseként érdemelte ki a kitüntetést.
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Lerner Mária kitüntetett:

képviseletét, kulturális életének szervezését.
Az önkormányzat – létrejötte után – első
céljai közé tűzte ki a kitelepítés előtti lakosok címjegyzékének összeállítását, régi
eszközök, használati tárgyak, ruhák, iratok
összegyűjtését, rendszerezését, az összegyűjtött anyagok falumúzeumban történő
kiállítását.
A nemzetiségi önkormányzat elnökeként
mindig szívügyének tekintette az óvodai és
iskolai nyelvoktatás támogatását, a német
nemzetiségi hagyományok megőrzését,
felelevenítését. Az önkormányzat elnökeként minden évben közreműködik a Húsvéti tojásfutás lebonyolításában, tojásfestés, tojáskiállítás szervezésében, Nepomuki Szt. János emlékére gyertyaúsztatás,
Márton napi lampionos felvonulás és a betlehemezés megszervezésében.
Magyarországon élő német nemzetiségek megismerése céljából számtalan kirándulást szervezett. A „malenkij robotról”
történő megemlékezések szervezésé szintén szívügye, megható pillanatokat szerezve ezzel a még életben lévő túlélőknek és
családjaiknak.
Községi rendezvények aktív szervezője
és a Német Önkormányzat minden évben
támogatója is.
A Nemzetiségi kultúra, a nemzetiségi-,
ill. a német nyelv ápolása, hagyományok
ápolása és megőrzéséért minden évben fáradhatatlanul szervez kiállítást, rendezvényt Szigetbecsén.
Életútjának és Szigetbecse község érdekében az oktatás területén és a szigetbecsei
német nemzetiségért végzett kiemelkedő
munkájának méltó elismeréseként érdemelte ki a kitüntetést.

Lerner Mária 1954. augusztus 12-én született Szigetbecsén. Iskoláit a helyi általános iskolában kezdte el, majd az Ady Endre
Gimnáziumban folytatta. A tanítói diplomáját az Esztergomi Tanítóképző Intézetben szerezte meg 1975. június 30-án.
1975. augusztus 16-tól 1990. augusztus
29-ig a ráckevei Általános Iskolában dolgozott, majd szeptember 1-től a Szigetbecsei Általános Iskolában nevelte és oktatta
a tanulókat 2015-ös nyugdíjba vonulásáig.
Folyamatosan képezte magát, számtalan
továbbképzésen, tanfolyamokon gyarapította ismereteit. Többek között: 1995-ben
szerzett az Eötvös József Tanítóképző
Főiskolán Baján német nemzetiségi tanítói
képesítést.
Pályafutása során rendkívül alapos pedagógiai, kiemelkedő szakmai ismeretekre
tett szert. Oktató-nevelő munkáját mindig
lelkiismeretesen, nagyfokú precizitással
végezte.
Munkája során nagy figyelmet fordított
a lassabban haladó tanulók felzárkóztatására, a kiemelkedő képességű diákok tehetséggondozására, tanulmányi versenyek
szervezésére.
Tapasztalatait mindig szívesen osztotta
meg fiatalabb kollégáival is. Több éven keresztül a német nemzetiségi munkaközösséget is vezette, irányította a német szakos
nevelők munkáját.
2002 óta, megszakítás nélkül, az akkor
első ízben megalakult Szigetbecsei Német
Kisebbségi Önkormányzat elnöke. A kisebbségi önkormányzat szervezetének,
szabályzatainak, programjának elkészítésében, a nemzetiségi önkormányzati irodahelyiségének kialakításában, berendezésében
fontos szerepe volt. Elnökként felvállalta
szülőfaluja német nemzetiségének érdek-

Majercsik Jánosné kitüntetett:
Majercsik Jánosné, akit a községben
szinte mindenki Ircsi óvó néniként ismer,
gyermekkorát Ráckevén töltötte. Ott nőtt
fel, iskolai tanulmányait szintén ott végezte. 1956-ban érettségizett a ráckevei Ady
Endre Gimnáziumban.
Szülei a ráckevei postán dolgoztak, így
Ircsi néni is ott helyezkedett el szerződéses
munkaviszonnyal. 1960-ban képesítés nélküli óvónőként kezdte pályafutását Ráckevén. 1961-ben jelentkezett a „Kecskeméti Óvónőképző Intézetbe”, melyet 1963ban sikeresen elvégezett.
1968 áprilisában került Szigetbecsére,
ahol az óvoda vezetőjeként dolgozott egészen 1992. szeptember 04-ig, nyugdíjba
vonulásáig. Aktív óvodapedagógusként
mindig a gyermekek érdekeit tartotta a legfontosabbnak. Az óvoda nevelési, pedagó-

2017. március-április

giai feladatait igyekezett munkatársaival
együtt maximálisan teljesíteni. 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:
1989. június 01. Eredményes Munkáért
Művelődési Miniszteri Dicséret,
1992. május 16. Eötvös József Emlékérem,
1992. június 01. / 2003. június 12. Pedagógus Szolgálati Emlékérem.
Aranydiplomáját ünnepélyes keretek
között az óvodások ballagási ünnepségén,
2014-ben vehette át.
Szigetbecsén a mai napig érezheti az emberek megbecsülését, szeretetét és tiszteletét, ami azt tükrözi számunkra, hogy tudott,
és még mindig tud maradandó dolgokat
nyújtani a község lakóinak, kicsiknek és
nagyoknak egyaránt, hiszen most már a
nyugdíjas klubban működik a színjátszás
és egyéb kulturális tevékenység, ahol sok
vidám estét szerez 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 érdemelte ki a kitüntetést.
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Képviselő-testületi ülés
2017. február 14.
• 2017. évi költségvetés előkészítése
• Kerékpárúthoz, utcanyitáshoz terület vásárlása
Képviselő-testület ezen a napon a Szigetbecse Község Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetésének előkészítését tárgyalta meg. Javaslat hangzott el
a települési támogatás megállapításának
módosításáról. Az elhangzottak további
előkészítést igényeltek, így a döntést a következő ülésre halasztották.

mogatási kérelmet állandó lakosságszámtól
függő kategóriákban. A testület döntött a
csatlakozásról.
***
A képviselők döntöttek a strand területéig létesítendő kerékpárúthoz, valamint az
utcanyitáshoz szükséges terület megvásárlásáról.

***
Elfogadták a 2017. évi belső ellenőrzési
tervet, valamint felülvizsgálták a Német
Nemzetiségi Önkormányzattal történő
megállapodást.

***
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8,50 milliárd forint. Jelen felhívás keretében a települési önkormányzatok, valamint a közös
önkormányzati hivatal székhelyfeladatait
ellátó önkormányzatok nyújthatnak be tá-

2017. február 23.
• 2017. évi költségvetés elfogadása
• Települési támogatás módosítása
A képviselő-testület megtárgyalta és rendelettel elfogadta a Szigetbecse Község
Önkormányzata és intézményei 2017. évi
költségvetését. Ennek értelmében az Önkormányzat 2017. teljes évi költségvetésének költségvetési kiadási összegét
371.521 eFt-ban, finanszírozási kiadását
85.992 eFt-ban, költségvetési bevételi
összegét 371.521 eFt-ban, pénzforgalom
nélküli bevételeit 44.382 eFt-ban állapítja
meg. Kiadásokon belül a Szigetbecse Község Önkormányzat kiadási főösszege
254.878 eFt Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 56.351 eFt, Tóparti Óvoda 60.292 eFt. A költségvetési rendelet a
www.szigetbecse.hu weboldalon részletesebben is megtalálható.
***
A Képviselő-testület módosította a tele-

pülési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló
3/2015. (11. 26.) önkormányzati rendeletét.
Ennek értelmében módosítások a következők:
Települési eseti gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, aki alanyi vagy normatív jogon közgyógyellátásra
nem jogosult és az egy főre eső havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
egyedül élő esetén 250%-át nem haladja
meg és a gyógyító ellátás havi költségének
mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 25%-át eléri vagy
meghaladja.
Települési eseti támogatás állapítható
meg annak a személynek, aki időszakosan,
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd

és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és
az egy főre eső havi családi jövedelemhatár
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át, egyedül élő esetén
250%-át nem haladja meg.
Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.
egyedül élő esetén 250%-át és a háztartás
tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
megegyezik a háztartás összjövedelmének
és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. A települési támogatásról
szóló rendelet a www.szigetbecse.hu weboldalon is megtalálható.
***
Egyebek napirenden belül megtárgyalták
a kitüntetések előkészítését, a civil szervezetek pályázati elszámoltatását, André
Kertész könyv átadását Közalapítvány
részére, és Dárdai István kiállítás előkészítését.

SZIGETBECSEI KRÓNIKA

6

2017. március-április

Falugyűlés és közmeghallgatás

A kialakult szokás szerint, a törvényi
előírásnak megfelelően Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete
falugyűlésre és közmeghallgatásra hívta a
lakosságot 2017. március 23-án a Művelődési Házba.
A közmeghallgatáson a Képviselő-testület tagjain kívül megjelent Lerner Mária, a
Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a Rendőrkapitányság
részéről Fejős László rendőr alezredes,
Wesselényi Miklós rendőr főtörzsőrmester,
a Katasztrófavédelemtől Kiss Alexandra
tűzoltófőhadnagy, a DAKÖV részéről Bodonyi-Kovács Tamás, Magasitz Lajos és
Bogdán József községünk díszpolgárai,
intézményvezetőink, a Hivatal dolgozói,
civil szervezetek vezetői és a lakosság
képviselői.
Takács András polgármester úr beszámolója a Képviselő-testület 2016. évi
munkájáról, gazdálkodásáról, a 2017.
évi költségvetésről.

„A törvényi előírásnak megfelelve, Szigetbecse Önkormányzatának Képviselőtestülete a mai napon számot ad az elmúlt
év gazdálkodásáról, a közös önkormányzati hivatal működéséről, a társadalmi élet
eseményeiről, a civil szervezetek tevé-

kenységéről, a település kulturális és
sporteseményeiről.
Az önkormányzati törvény szigorú előírása, hogy egy település éves költségvetésében hiány nem tervezhető.
A törvény által előírt kötelező feladatokhoz az államkincstár egy meghatározott
ütemezés szerint biztosítja a kiadások fedezetét, melyek csak és kizárólag az előírt
feladatokra fordíthatók.
Ezen kötelező feladatok sora: A közös
hivatal működtetése, óvodai nevelés, gyermekétkeztetés biztosítása (óvoda-iskola),
települési infrastruktúra fenntartása (közvilágítás, utak, járdák), települési szociális
feladatok ellátása, zöldterületek, parkok
közterületek karbantartása, temető fenntartása, könyvtári, közművelődési feladatok
ellátása, üdülőhelyi feladatok.
Ezen kötelező feladatok során felül vállalt vagy megtenni kényszerült feladatok
finanszírozását az önkormányzat a helyi
adókra és egyéb bevételekre támaszkodva
tudja biztosítani.
Az említett finanszírozási alaprendszer
azt a célt szolgálja, hogy egy község vezetése a kötelező alapfeladatok ellátására – a
szükséges forrásokhoz hozzájusson, – azokat a megjelölt célra fordítsa, – és ezzel
biztosítsa a település zavartalan működését.
Kisebb-nagyobb eltérésekkel ez a cél
megvalósítható, köszönhetően a testület felelős gazdálkodásának, önzetlenségének,
illetve a hivatal szakértelmének és hozzáértéssel végzett munkájának.
Ezen általános, a gazdálkodásra és a
költségvetés elkészítésére vonatkozó elvek
után nézzük az elmúlt év konkrét eseményeit, eredményeit:

A település a rá háruló kötelező feladatok ellátásán túl, együttműködik a térség
életének teljességét biztosító állami,
egészségügyi és szociális szervezetekkel: a
rendőrkapitánysággal, a ráckevei tűzoltókkal, a katasztrófavédelemmel, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal, a
VERTIKÁL, a DAKÖV Zrt.-vel, illetve a
ráckevei szakorvosi rendelőintézettel.
Ők, akik biztosítják a közrendet, a tűzesetek és egyéb természeti katasztrófák elleni védelmet, az elesett és rászorult felnőttek és gyerekek segítését, életkörülményeik javítását és az alapszintű egészségügyi ellátást.
A közszolgáltatókkal kötött szerződések
alapján biztosítjuk a közvilágítást, a hulladékszállítást, illetve a víz- és szennyvízszolgáltatást. Velük az együttműködés példás.
Külön köszönet a Járási Hivatalnak,
amely az államigazgatás területén, különféle hatósági ügyek intézését, helyben,
ügysegéd útján biztosítja a település állampolgárai számára.
De visszatérve Szigetbecsére. Az egy
évvel ezelőtti közmeghallgatáson 2016.
évre azt ígértük, hogy a község életét az
elmúlt évekéhez hasonló, vagy magasabb
színvonalon működtetjük tovább. Ez azt
hiszem sikerült is, köszönhetően a testület
és a község civil szervezetei aktivitásának.
A múlt évre tervezett társadalmi és kulturális rendezvényeink magas színvonalon
jól szervezetten megvalósultak.
A múlt év elején felvázolt és tervezett
beruházásoknak jó része megvalósult, más
részük részben átcsúszott erre az évre vagy
a pályázatok csúszása miatt csak ez évben
valósul meg.
Így a tavalyra tervezett hivatal felújítása
a forrás késői biztosítása miatt csak ebben
az évben valósítható meg és a Makádi úti
járdaépítés is hasonló késést szenved.
Ebben az évben, mivel már mindkét beruházás forrása rendelkezésünkre áll, megvalósulnak ezek a tervek.
A strandra vezető kerékpárút építésénél
a területek megszerzése okoz némi nehézséget, amit a tulajdonviszonyok tisztázása
mellett az önkormányzat termőföldszerzési korlátozása is bonyolított. Ezek az akadályok a tavalyi év során elhárultak, így
ebben az évben már a kerékpárút nyomvonalán a földmunkákat elkezdhetjük.
A többi beruházásról röviden:
Az óvoda pályázata 2016. május közepe
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óta nem került elbírálásra. A múlt év második felében kapott információ szerint a
pályázatunk jó, befogadták, döntés hamarosan várható.
A kultúrházra: a pályázati minimumöszszeg olyan magas (50 millió forint), hogy
nem tudtuk az épületet pályáztatni. Tovább
keressük a felújításhoz szükséges forrást,
pályázatot.
Az új utca nyitása: részben a településrendezési terv elfogadása hátráltatta, részben a két utcát átkötő keresztutca nyitásához szükséges földterület megvételének
nehézségei okoztak csúszást. Ezek az akadályok megszűntek, néhány hónap alatt
kialakíthatók az új telkek.
Urnafalépítés: a területrendezés a ravatalozó melletti részen már megtörtént, az urnatároló elkészítéséről egyeztettünk a kivitelezővel az építés rövidesen elkezdődhet.
2016. év legnagyobb beruházása a Duna
parti út – Dömsödi révtől délre eső szakaszának aszfaltozása, illetve szilárd burkolattal való ellátása volt. Régi adósága ez a
községnek az üdülőtulajdonosok felé. A
szennyvízhálózat elkészültével ez a feladat
is elkészült az ottani tulajdonosok megelégedésére. Pénzügyi lehetőségeinkhez mérten tovább bővítettük a parti út közvilágítását és remélem, idén be is tudjuk fejezni.
A teljesség igénye nélkül, ezek voltak
2016 főbb beruházásai. Az óvoda építésének kivételével – pályázatfüggő – a meg
nem valósított beruházások szándékunk,
anyagi lehetőségeink, a pályázatok illetve
az élet diktálta tempó, vagy kényszer szerinti időpontban mind megvalósulnak.

rendezvénytér
Összesen

A 2016. év gazdálkodásának főbb számai:
bevételi-kiadási fő összeg: 320.015 eFt,
állami támogatás
132.250 eFt,
helyi bevételek
41.586 eFt.
Kiadások
22.4471 eFt,
Óvoda
59827 eFt,
Hivatal
52.460 eFt
A 2017. év költségvetéséről, terveiről:
Bevételi-kiadási fő összeg 371.521 eFt,
állami támogatás
128.065 eFt,
helyi bevételek 10.551 eFt + 42.104 eFt
Kiadások
254.878 eFt,
Óvoda
60292 eFt,
Hivatal
56.351 eFt.
2017-re tervezett beruházások:
Hivatal épületének felújítása: 20.000 eFt,
járdaépítés
15.000 eFt,
buszmegállók
4.000 eFt,
strand
3.000 eFt,
utcanyitások
3.700 eFt,
Művelődési ház felújítása
2.000 eFt,

3.000 eFt.
50.700 eFt.

Azt gondolom, ezek a számok alátámasztják a fentebb elmondottakat, és jelzik, hogy az idei évi terveink megvalósítása, kemény munkát követel minden érintettől.
A gazdasági tevékenység után néhány
szót társadalmi közösségi életünkről. Már
a ciklus elejétől, sőt a megválasztásunk
előtti programtervekből is kiderült, hogy a
közösség életében meghatározó szerepet
kívánunk szánni a civil szervezeteknek.
(Mégha ez a tendencia a kormányzati akaratban nem is mindig lelhető föl.) A múlt
évben kitűnő bizonyítékait láttunk ennek
az szándéknak.
A közösségi élet minden területén megjelentek civil szervezeteink, szervezték
alakították, formálták az emberek életét.
Kiemelkedő szerepet játszottak ebben: az
idősebb korosztály életének szervezésében
a Nyugdíjas Klub tagjai, sport és szabadidő szervezésében: a Szigetbecsei Sport
Egyesület, a Szigetcsücske Természetjáró Egyesület, a Szigetbecsei Horgászegyesület. A község egészét átfogva, mindig a szükséges helyen és időben megjelenő Szigetbecse Községért Közalapítvány, akinek a tavalyi évben köszönhetjük
többek között az Életfa tér díszburkolatát,
Zászlórudak felállítását, anyák napi ünnepség szervezését, rokkantsági világnap
alkalmából a mozgáskorlátozottakról való
megemlékezést. Ezeken felül mindenképp
köszönet illeti a kevésbé frekventált, de
ugyanilyen fontos szerepet betöltő többi
civil szerveződéseket és egyesületeket.
Közülük is elsősorban a Zenebarátok
Körének, akik színes, aktuális műsoraikkal minden közösségi rendezvényen megörvendeztetik a résztvevőket, vagy a Szigetbecsei Hagyományőrző Körnek, akik
gondoskodnak a helyi értékek felkutatásáról és megőrzéséről, vagy a Diák Sportkörnek, aki az iskola sportéletét és sportrendezvényeit szervezi.
Természetesen köszönet illet minden,
egyik szervezetbe sem tartozó, vagy akár
több szervezetbe tartozó személyeket, akik
önkéntes segítőként részt vettek a falu életében jellemző és meghatározó rendezvények szervezésében és lebonyolításában.
Ők a békés élet névtelen hősei, akik
önkéntes segítői a tojásfutás szervezésének, a falutakarításnak, a strand rendbetételének, a különböző kulturális rendezvényeknek (sramli-parti, falunap, búcsú,
advent), vagy a karácsonyi ünnepi eseményeknek.
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Végül külön köszönet a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, akik rendezvényeikkel és más rendezvények anyagi támogatásával szereztek elismerést a falusiak előtt.
Még két területről szeretnék szót ejteni:
Az egyik a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, akik egész évben biztosítják a falu lakói számára az állampolgári
jogok gyakorlását, intézik hivatali ügyeiket, biztosítják a közösségi élet keretrendszerét, törvényi hátterét, eljárnak ügyesbajos ügyeikben, felhívják figyelmüket
állampolgári jogaikra, lehetőségeikre és
figyelmeztetik őket kötelezettségeikre.
Mindezt teszik az elvárható szakmai
színvonalon és empátiával, remélem, a szigetbecsei polgárok megelégedésére.
A másik terület a SZIGETBECSEI
KRÓNIKA: Ha valaki ismeretlenül, idegenként kezébe veszi a krónika 2016. évi
számait, könnyűszerrel teljes képet kaphat
a falu egész éves életéről. Az újság minden
lapja, minden cikke híradás, vagy történelmi dokumentum a faluról. A faluban nem
történhet rendezvény, évforduló, nagyobb
családi esemény, melyről a krónika ne
adna hitelesen és részletesen információt.
Mindig aktuális és mindig visszatekintő.
Minden száma tájékoztat és szórakoztat. A
távolabbra került szigetbecseiek az újság
elolvasásával együtt tudnak élni a faluban
lakókkal. Ha valaki a múlt történéseiből
bármire kíváncsi, csak fel kell lapozni a
krónikát és képet kaphat bármely eseményről.
Köszönjük hát az újság szerkesztőjének
és minden, az újságnak cikket író szigetbecseinek ezt a kitűnő kiadványt.
Végül köszönetemet szeretném kifejezni a Képviselő-testületnek, akik egész
évben felelősen és lelkiismeretesen szervezték, irányították a falu életét. Meghatározták a továbblépés irányát, biztosították a község folyamatos működését és
felelős gazdálkodással megteremtik ennek anyagi forrásait is.
És még egy köszönetnyilvánítással tartozom, az pedig Önöknek, szigetbecsei
polgároknak szól! Önöknek is köszönhető,
hogy az idelátogatókban a faluról egy kellemes, élhető település képe alakul ki. Ezt
az összképet Szigetbecséről csak az Önök
segítségével, Önökkel együtt lehetett létrehozni, kialakítani és lehet a továbbiakban
fenntartani.
Kívánom, hogy ez a kép tovább épüljön,
szépüljön, minél több fiatalt vonzzon ide,
és minél kényelmesebb életet biztosítson
az itt lakóknak!”
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Jancsó Emőke jegyző beszámolója a
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
munkájáról.

Népesség-nyilvántartás: 2013. március
1-jétől a járási hivatal mellett helyben is
újból be lehet jelenteni a lakcímváltozást.
2016. december 31-én az állandó lakosság száma: 1398 fő. Állandó lakóhelyet
létesített: 56 fő, melyből a helyben történt
bejelentések száma: 32. Átjelentkezés: 13
fő, tartózkodási helyet létesített: 22 fő, tartózkodási helyet megszüntetett: 16 fő,
kijelentkezett: 30 fő.

intézményeikre (óvodák, hivatal), valamint a lórévi szerb és a szigetbecsei német
nemzetiségi önkormányzatra.

A kereskedelmi igazgatás az üzletek
működésének bejelentésével kapcsolatos
adminisztrációs feladatok, melyre 5 alkalommal került sor, valamint a szálláshelyek
engedélyezései 8 alkalommal. 2 alkalommal jártunk el telephely-engedélyezésben.
Hagyatéki ügyben leltár felvételére 16
alkalommal került sor.
Adó és értékbizonyítványt 87 alkalommal készítettünk.
„A 2016. évi hivatali munkánkról számokban: A hivatalban folyó munka nagyságrendjét részben az ügyiratforgalom
mutatja be.
2016. évben 1130 db főszámra, valamint
5881 db alszámra iktatott ügyiratunk volt.
Államigazgatási ügyben 1130 döntés született, önkormányzati hatósági ügyben 170
határozat került meghozatalra. 1 esetben
volt fellebbezés.
Igazgatási ügyek – Szociális ügyek:
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban: 4 család, Eseti települési támogatást (korábban átmeneti segély) 1 alkalommal állapított meg a Szociális Bizottság. Rendkívüli települési támogatást 7
fő kapott. Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben 14 gyermek részesül.
Temetési támogatásban 11 fő részesült.
Szociális kamatmentes kölcsönt 3 fő részére nyújtott az önkormányzat. Születési támogatásban 13 gyermek részesült. Szociális tűzifát 37 család kapott, Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban 3 fő
részesül. Karácsonyi csomaggal 294 nyugdíjasnak, 67 egygyermekes családnak, 44
kétgyermekes, 19 háromgyermekes, 2
négygyermekes családnak tudtunk örömet
szerezni decemberben.
Anyakönyvi igazgatás: 2016-ban 14-en
hunytak el, helyben 10 fő anyakönyvezése
történt. 15 gyermek született. Szigetbecsén
az elmúlt évben 5 alkalommal történt házasságkötés. Apai elismerő nyilatkozat felvételére 4 esetben került sor.

Környezettanulmány-vagyonleltár
készítés: 6 alkalommal
Adóügyi igazgatásról számokban:
2016. évben 12 db idegenforgalmi adó,
543 db gépjármű-adó, 682 db építményadó, 41 db telekadó határozat készült. 5 db
talajterhelési díjhoz, valamint 140 db iparűzési adóhoz kapcsolódó fizetési meghagyás készült.
2016. évi adóbevételek:
Építményadó:
9.064 e Ft (99,6%)
Idegenforgalmi adó: 1.434 eFt (102,5%)
Iparűzési adó:
19.733 eFt (131,5%)
Gépjárműadó (helyben maradó 40%):
4.152 eFt (101,2%)
Behajtási cselekmények:
270 db fizetési felhívás, adók módjára
történő behajtás 87 alkalommal, gépjármű
forgalomból történő kivonása 8 adózó.
Munkabérből történő letiltás: 4 adózó, Inkasszót kettő alkalommal nyújtottunk be.
Pénzügyi igazgatás:
Elkészült minden intézmény és az önkormányzat beszámolója, költségvetése.
Havonta minden hónap 20-ig elkészültek a
jelentések a Magyar Államkincstár felé. A
tavalyi év során több ellenőrzést is lefolytattak a hivatalban (pályázati, szakmai,
szakfelügyeleti). A belső ellenőrzésen kívül a Magyar Államkincstár helyszíni
ellenőrzés keretében 2016 októbere óta
folytat átfogó ellenőrzést, amely kiterjed
mindhárom települési önkormányzatra,

Ebtartás
A szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
193. §-a szerint „193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet
nélkül bocsátja közterületre, vagy
kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő
területére vagy játszótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz,
szabálysértést követ el.
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen
tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás)
bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő
figyelmeztető táblát, szabálysértést követ
el”.
11. § (1) A pénzbírság legalacsonyabb
összege – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – ötezer forint, legmagasabb öszszege százötvenezer forint, szabálysértési
elzárással is büntethető szabálysértések
esetén háromszázezer forint.
A fenti Korm. rendelet 3. §. (2) bekezdése szerint:
„Aki az (1) bekezdésben meghatározott
magatartással másnak nyolc napon belül
gyógyuló sérülést okozza ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”
Tüdőszűrés 2017. 04. 03. és 12. között
lesz itt a Művelődési Házban.
Hétfőn – Szerdán 12:30-tól 18:30-ig,
kedden, csütörtökön és pénteken: 7:45-től
13:45-ig.
A szűrővizsgálat a 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is
ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve a munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a szűrés
díja: 1700 Ft. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. 14-18 év
közötti gyermekek, valamint a 18 évesnél
idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási tv.
előírja szintén ingyenes.”
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Lerner Mária, a Szigetbecsei Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének
beszámolója:

Júniusban pályázatot nyújtottunk be az
ÉMNÖSZ-höz a malenkij robotos emlékmű megvalósítására, amelyet meg is nyertünk 100 000 Ft értékben.
Önkormányzatunk értesült arról, hogy az
ötévente az ausztriai St. Margarethenben
megrendezendő német nyelvű Passiójátékra kedvezményes jegyeket lehet a plébánián keresztül igényelni. Éltünk ezzel a lehetőséggel és meghívtuk a ráckevei plébániához tartozó 2 nemzetiségi település
Szigetszentmárton és Szigetújfalu érdeklődőit is. A buszköltséget a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat fizette.
Ezt a programot összekötöttük egy győri
városnézéssel, egy kis hajókázással a
Fertő-tavon, és a szépséges Ruszt városka
megtekintésével. Nagyon jól sikerült a
program.
A Tóparti Óvoda vezetője nyugdíjba
ment, így pályázatot írtak ki erre a munkakörre. A 2 jelentkező közül a községi önkormányzat képviselő-testülete Schneckné
Bukovszky Judit mellett döntött. Mivel az
óvodában nemzetiségi oktatás folyik, így
nekünk is egyet kell értenünk az óvodavezető kinevezésével. Képviselő-testületünk egyetértett a kinevezésével.
A pilisvörösvári öregek napközijének
vezetője meghívta énekkarunkat és a nyugdíjas klub néhány tagját az Anna napi ünnepségükre. Örömmel teljesítettük a kérést,
hogy megörvendeztessük őket. Nagyon
örültek nekünk és programunknak.
Nekünk is gondoskodtak egy kis programról, mégpedig a közel babamúzeumot
mutatták be és a betelepülési emlékművet.
Úgy döntöttünk, hogy megkoszorúzzuk ezt
a különlegesen szép emlékművet.
A Falunap programjait 50 000 Ft-tal támogattuk.
Értesítést kaptunk arról, hogy a még élő
malenkij robotra elhurcoltak és azok gyermekei, akik 2016-ban haltak meg, a német
államtól 2500 Euro egyszeri juttatást kaphatnak. Az igénylés elég bonyolult, mert
sokféle eredeti okmány másolatára és németre való fordítására volt szükség. Értesítettem az érintetteket a lehetőségéről, valamint felajánlottam segítségemet az ügyintézésben. Nagyon remélem, hogy sikerül
megkapniuk a támogatást.
Tavaly év elején kormányunk felmérte,
hogy kik szeretnének az elhurcolás 70.
évforduló tiszteletére malenkij robotos
emlékművet állíttatni. Mi jeleztük, hogy
szeretnénk, de sajnos a pályázati kiírásban
olyan kritérium szerepelt, amit mi nem voltunk hajlandóak elfogadni. Így önerőből,
illetve az ÉMNÖSZ pályázat segítségével
sikerült az emlékművet megvalósítani. Úgy

érzem méltó emléket állítottunk e sokat
szenvedett fiatal emlékére.
Az avatóünnepségre meghívtuk a környékbeli polgármestereket, német nemzetiségi elnököket és névszerinti meghívót küldünk az érintetteknek és gyermekeiknek.
Valamint meghívtuk és felkértük Brezina
Károly atyát az emlékmű felszentelésére.
Az ünnepi beszédek után Deminger Diána
egy sváb népdalt adott elő, majd a Szigetbecsei Zenebarátok énekeltek. Az ünnepség után egy kis vendégfogadás tartottunk, hiszen többen vannak, akik meszszebbről érkeztek. Itt jutott idő egy kis beszélgetésre is. Valamint elkértem a „Magyarok a Szovjetunió táboraiban” (19441956) vándorkiállítás anyagát, amit szintén
meg lehetett tekinteni. Úgy érzem, hogy jól
sikerült a program, szép lett az emlékmű,
hiszen utána sokan gratuláltak nekem.
A Márton napi lampionos felvonulás a
kicsinyek nagy örömére szolgált ismét.
November 16-án a Német Nemzetiségi
Gimnázium Budapesten, a Magyarországi
Németek Házában a „Svábok elhurcolása
és kitelepítése – 70 éve történt” című projektjének eredményeiből számolt be.
Örömmel írhatom, hogy a projekt készítésében egy szigetbecsei diák, Sós Soma is
eredményesen részt vett. A projektről DVD
is készült. E téma iránt érdeklődők a felvett
interjúkat (köztük a szigetbecsei Juhász
Lászlónéval készült interjút) megtekinthetik a gimnázium weboldalán. A rendezvényre meghívót kaptunk. Szigetbecséről a
Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai,
civil szervezeti vezetők és a Juhász család
kívánt elmenni. Igénybe vettük a község
kisbuszát, amelyet ezúton is köszönünk
Takács András polgármester úrnak, hogy
már többször is rendelkezésünkre bocsátotta.
A karácsonyi koncertet tavaly rendhagyó
módon a Lohr Kapelle fúvószenekarral
együtt szerveztük. A zenekar tiszteletdíját
felvállaltuk.
Köszönöm a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak is a sok segítséget és a megértő
támogatást.
A közmeghallgatáson Riedl Béla alpolgármester a falutakarítás ismételt megszervezéséről adott tájékoztatást, melyre kérte a
lakosság részvételét. Takács András polgármester a VERTIKÁL Zrt. megbízásából
a lomtalanítás lehetőségéről és a szemétszállítás módjáról adott még információkat.

A 2016-os évben sok érdekes és értékes
programot tudtunk megvalósítani.
A Szigetbecsei Zenebarátok Köre minden alkalommal fellép a nemzetiségi rendezvényeken. Úgy döntöttünk, hogy a
hölgytagoknak egyenblúzt készíttettünk. A
hagyományos húsvéti tojásfutás szervezésében részt vettünk: tojásgyűjtés, kis műsorral készültek iskolásaink a tojásfutás
előtt. Május 16. – Nepomuki Szent János
tiszteletére a régi hagyomány szerint tűzgyújtás és gyertyaúsztatás a gyermekek
örömére ismét megrendezésre került.
Május 17-én volt a kitelepítés 70. évfordulója. Szép megemlékezést tartottunk,
amelyen a Szigetbecsei Zenebarátok Köre
szerepelt. Az emlékműsor végén a Faluházban „A svábok élete fába faragva” kiállítást lehetett megtekinteni, melyet Moser
Ernő felsőgallai fafaragó készített. Nagyon
tetszett a kiállítás mindenkinek. A községi
és a nemzetiségi önkormányzat hagyományt teremtett tavaly a május végi egy
Sramli partyval. Önkormányzatunk most is
vállalta a szereplők meghívását és a fellépés költségeit. Az egyéb szervezési feladatok és vendéglátás a községi önkormányzat
feladata volt. Meghívtam a Lohr Kapelle
zenekart és a szigetszentmártoni Sankt
Martin Német Nemzetiségi Tánccsoportot,
valamint a Tóparti Óvoda nagycsoportosait és az ált. iskola 5. osztályosait nemzetiségi műsor bemutatására. A szereplők költségeit és a dekorációt – 150 000 Ft-ot – a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat fizette. Így megvalósult egy délutáni
nemzetiségi műsor majd utána egy svábbál.

A közmeghallgatáson más téma nem
merült fel.
Lumei Joli
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Majosházai Hospice Ház

A Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 10 éve látja el
az otthoni hospice ellátást – a daganatos betegek ápolását – a
ráckevei és szigetszentmiklósi járás 17 településén. 2016-ban
ünnepelte működésének 20. évfordulóját és a hospice ellátás
mellett ápolási eszközök kölcsönzésének lehetőségével segíti a
betegeket, családokat.
2007 óta munkálkodunk azon, hogy megteremthessük egy
egészségügyi intézmény lehetőségét, – a Majosházai Hospice
Ház beruházása 4 millió megtakarítással indulhatott 2012-ben
az alapkőletétel, és a műszaki feltételek megvalósulása után.
Az építkezés kezdetén célként tűztük ki olyan vállalkozók
megbízását, akik nyereségük lemondásával támogatták az
intézmény felépülését, akár a munkadíj, vagy a megvásárolt
építőanyagok tekintetében, így a 150 millió értékre becsült
hospice ház beruházását 70%-ban sikerült megvalósítanunk 59
millió Ft adományból 2016. év végéig.
Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy mi közünk nekünk
ehhez az intézményhez? Sajnos a rák, a daganatos betegség
nem válogat, kevés olyan családdal, ismerőssel találkozunk,
akiket nem érint ez a betegség. A 15 férőhelyes hospice ház a
térség 20 településén élő felnőtt lakosságot, így Szigetbecse
betegeit is fogja szolgálni, felekezeti hovatartozás nélkül.
Tévhitek és valóság a hospice-ról: „A hospice-ra csak az élet
utolsó néhány napján van szükség.” A valóság: a hospice-ra a
súlyos gyógyíthatatlan betegség utolsó 6-12 hónapjában van
szükség. „A hospice egy ház, ahová beteszik a haldoklókat.” A
valóság: A hospice nem „csak” egy ház, hanem egy szellemiség, szolgáltatások köre, egy gondozási modell – a betegek
ápolása és a családtagok, gyászolók támogatása történik a lelkész és a hospice team segítségével.
Az építkezéssel kapcsolatosan a „Fogadj örökbe egy helyiséget” programunkhoz szeretettel várjuk az önkéntes felajánlásokat néhány szakipari munka elvégzésében – építőanyag
biztosítása mellett – elsősorban a falak festésében, tapétázásban és burkolási munkálatoknál várjuk a segítőket.
Kérjük, a továbbiakban is kísérjék figyelemmel a hospice
ház építkezését és támogassák adománygyűjtő rendezvényeinket.
2017. május 20-21-én szervezzük a „III. Sárga Szalag Kerékpáros Zarándokutat,” mely két napban felkeressük a térség

20 települését. Kísérhetnek bennünket akár a település határáig vagy a legközelebbi településig, így bárki teljesítőképessége függvényében csatlakozhat hozzánk, kifejezheti szolidaritását a daganatos betegekkel e rövid túra alkalmával.
2018-ban tervezzük az intézmény működését elindítani,
ezért kérjük, hogy az adó 1% felajánlásakor támogasson
bennünket, ebből az összegből az intézmény berendezéseit
szeretnénk megvásárolni.
Adószámunk: 18673539-1-13.
Betegeink nevében hálásan köszönjük az eddigi felajánlásokat és támogatásokat az adományozóknak, a történelmi egyházak gyülekezeteinek és minden szimpatizánsnak, aki bármely
módon segítette közös ügyünket.
A hospice ház építkezéséről, önkénteseink munkájáról és
szakmai tevékenységünkről fényképes összefoglalóinkat megtekinthetik a Facebook oldalainkon: „Majosházai Hospice
Ház” – „Hospice Diakónia Majosháza” és a „Sárga Szalag
Kerékpáros Zarándokút” Facebook csoportban.
Elérhetőségeink:
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (REDUKID)
Otthoni Hospice Ellátás- 2339 Majosháza, Kossuth u. 71/a.
Telefon: 06-20/584-4653
email: diakoniamajoshaza@gmail.com
Eszközkölcsönzés: 06-20/311-9242 (9-15 óra között)
(Kontha Benőné diakónus elnök)
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Hírek – Tájékoztatások – Hírek
ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Mammográfiai szűrésről
tájékoztató
Az országos tiszti főorvos engedélye alapján 2017. január
1-től a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet
végzi a mammográfiai szakrendelést a Pest Megyei
Flór Ferenc Kórhz (Kistarcsa) satellit állomásaként.

Szigetbecsei Tóparti Óvodába
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy az ÓVODAI BEÍRATÁS
a 2017/2018-as nevelési évre az alábbi időpontokban lesz.
2017. április 25. (kedd) 8:00–17:00 óráig
2017. április 26. (szerda) 8:00–17:00 óráig
2017. április 27. (csütörtök) 8:00 -17:00 óráig
Helyszín:
Szigetbecsei Tóparti Óvoda Szigetbecse, Petőfi Sándor u. 9.
Az Óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
1. A gyermek Születési anyakönyvi kivonata
2. A gyermek TÁJ kártyája
3. A gyermek Lakcímkártyája
4. A szülő /gondviselő/ személyazonosító igazolványa, lakcím
kártyája
Kötelező azoknak az óvodaköteles gyerekeknek a beíratása,
akik 2017. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket!
Azok a gyerekek is jogosultak részt venni az óvodai nevelésben,
szabad férőhely esetén, akik a jogviszony megkezdésére kapott
naptól számítva hat hónapon belül töltik be a 3. életévüket.
2014. szeptember l-je után születetteket előjegyzésbe vesszük,
felvételük szabad óvodai férőhelyek esetén lehetségesek.
Schneckné Bukovszsky Judit
intézményvezető

A Ráckevei Kistérségben azon 45-65 év közötti hölgyek,
akik nem voltak még mammográfiás szűrővizsgálaton,
vagy akiknek utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt
2 év, névre szóló meghívólevélben időpontot kapnak a
Kórházból intézetünk mammográfiás szakrendelésére.
Amennyiben a jelzett időpont nem felel meg, új időpontot
lehet egyeztetni: e-mailben: mammografia@szszri.hu
telefonon: 06-24-524-140 (11-13 óra közt)
személyesen: Szakorvosi Rendelőintézet
Szigetszentmiklós Viola u. 1. Röntgen Osztály
(hétköznap 11:00-13:00 óra között)
Azok,akik nem kaptak meghívólevelet a kórháztól,
kérjük hívják fel hétköznap munkaidőben a
06-1-1653823 telefonszámot (ÁNTSZ)

Papírgyűjtés hamarosan az
iskolában!
Az Általános Iskola pedagógusai és iskolás
gyermekek kérik a lakosságot, hogy az otthonaikban, munkahelyeiken feleslegessé
vált papírokat, újságokat, papírdobozokat
gyűjtsék össze, melyekért a gyermekek
hamarosan becsöngetnek otthonaikba.

Sport – labdarúgás
Kerékpárút
A Szigetbecsei Sportegyesület Labdarugó
Szakosztályának 2017. évi eddigi mérkőzés
eredményei:
Diósd-Szigetbecse
3:2
Szigetbecse-Dunafüred
2:2
Szigetbecse-Kiskunlacháza 4:2
A hazai mérkőzéseink időpontjai a következők:
04.16. vasárnap 14:00
Szigetbecse-Bugyi II.
04.30. Vasárnap 16:30
Szigetbecse-Sóskút
05.14. Vasárnap 16:30
Szigetbecse-Dunaharaszti II
05.28. Vasárnap 16:30
Szigetbecse-Szigetszentmárton

Községi Önkormányzatunk megrendelése alapján
elkezdődött a Réti úton a
strandig terjedő kerékpárút
sávjának az előkészítése.
Jelenleg a 4 méteres sáv
bokroktól, fáktól való kitisztítása folyik, majd a föld
egyengetése gyalulással, feltöltéssel folytatódik.
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Március 15.
Megemlékezés a Tóparti Óvodában
Az óvodában igyekszünk megismertetni a
gyerekekkel számukra is érthető módon az
1948-49-es forradalom és szabadságharc
jelentős eseményét. Egy egész hetet arra
szántunk, hogy beszélgessünk az akkori
életről, érzésekről. Katonás dalokat, verseket tanultunk, melyekre remekül tudtunk
menetelni. Katonás játékokat játszottunk és
elkészítettük a szabadságharc jelképeit, a
zászlót, kokárdát, csákót. Egy kisebb kirándulást is szerveztünk óvodásaink nagy-nagy
örömére.
Tavaly jártunk először Szalkszentmártonban a Petőfi Sándor emlékházban. Ott olyan
színes programokkal kedveskednek a gyerekeknek, hogy ebben az évben is úgy döntöttünk ott ünnepelünk.
Az emlékház annak a vendégfogadónak
és mészárszéknek az épületében jött létre
ahol, Petőfi Sándor szülei éltek egy rövid
ideig. Az akkori létesítményt a szülők bérelték és működtették. Petőfi rövid, mindössze
9 hónapos itt-tartózkodása alatt 112 költeménye született
Szalkszentmártonban. Amikor megszűnt a szülők bérlete, a családnak távoznia kellett. A község méltóan emlékezik meg a költő
itt-tartózkodásáról, a vendégfogadó helyén emlékházat működtet
egy állandó kiállítással.
Március 14-én reggel mindhárom csoport korán érkezett az
óvodába és miután elfogyasztottuk a reggelinket, buszra szálltunk
(melynek költségének egy részét az óvodában gyűjtött PET palackok árából fizettük ki) és elutaztunk Szalkszentmártonba.
Kedvesen, szinte már ismerősként fogadtak bennünket a múzeumpedagógusok, tényleg volt, akire személyesen emlékeztek a
tavalyi évről.
Most is változatos programokkal készültek számunkra. Megnéztük az állandó kiállításokat, Petőfi Sándor emlékkiállítást,
illetve a költő családjának a használati tárgyaiból összeállított tárlatot. Egy másik kiállításon megtekintettük a huszárok különböző
viseleteit, az udvaron huszár fogót játszottunk.

Lementünk az egykori ivó pincéjébe, ahol egy titkos alagútba
vezető nyílást láthattuk, melyen keresztül annak idején a betyárok
menekültek el, amikor megjelentek a csendőrök.
A konyhában segíthettünk a kenyérlángos tésztáját nyújtani és
láthattuk, hogyan sül az igazi kemencében. Természetesen amikor
elkészült, jól is laktunk belőle.
A fogadóban kézműves foglalkozáson is részt vettünk, nemzeti
színű szélforgókat készítettünk.
A délelőtt lezárása képen a Petőfi-szobornál elszavaltuk közösen a Nemzeti dal egy részletét. Minden csoportunk mondott az
ünneppel kapcsolatos versikét, mondókát, ünnepi dalokat énekeltünk és elhelyeztük a szobornál az általunk az óvodában készített
nemzeti színű jelképeinket.
A tartalmas délelőtt után kissé fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva ebédre érkeztünk vissza az óvodába.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról méltó módon
emlékeztünk meg óvodásainkkal is.
Katona Mónika óvodapedagógus

Gyermeksarok
megfejtések:
Virágszírom: mókus, holló, medve
Földrajz: Frank – London, George-Edinburgh, Mary-Belfast,
Sue-Cardiff
Matek: Sorrend: (/zárójelfelbontás), (/összevonás), (/+4x),
(/+3,)( /:8)
Fészek: Madarak száma: 8, 7, 60, 20, 3. Tojások száma legkevesebb:
48, 42, 360, 120, 18. Tojások száma legtöbb: 56, 49, 420, 140, 21.
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Német nemzetiségi szavalóverseny Szigetbecsén

Szigetbecse német nemzetiségi falu. Hagyományaink, szokásaink, múltunk őrzése, a
német nyelv szeretette és átadása nemcsak
feladatunk, de egyben kötelességünk is, mert

Köszöntés
A Szigetbecsei Nyugdíjas Klub vezetősége klubestjeiken minden nyugdíjas tagját
megköszönt születésnapja és névnapja
alkalmából. Ezen kedves, szép örömteli
szokásáról ez alkalommal sem feledkezett
meg. Március 13-i klubesten a kerek születésnapot ünneplő tagjait köszöntötte
meg. A Krónika szerkesztősége nevében
is szívből gratulálunk az ünnepelteknek,
így Majercsik Jánosnénak, Hári Zoltánnénak, Győri Lajosnénak és Hargitai
Jánosnénak!

a jelent és jövőt építeni, csak a múlt értékeinek megóvásával együtt lehet. Ezért is volt
nagyon fontos számunkra, hogy SzigetbecseMakád Általános Iskola 2017. 03. 03-án im-

máron harmadjára rendezhette meg a szigetbecsei általános iskolában a kistérségi német
nemzetiségi szavalóversenyt.
A versenyt Takács András polgármester úr
és Raffay Béla igazgató úr nyitották meg,
köszöntötték a környék hat nemzetiségi iskolájának 49 versmondó diákját, az őket felkészítő tanárokat és szüleiket. Ötödik évfolyamos tanulóink egy igazi Molnár tánccal kedveskedtek a megjelenteknek.
A gyerekek az irodalmi német nyelv mellett nyelvjárásban is meséltek illetve szavaltak, ezzel idézve fel a régmúlt időket. A délután hátralévő részében Kausitzné Erzsike
néni és Szabó Beáta segítségével kézműves
foglalkozáson vettek részt, ahol szebbnél
szebb dolgokat készítettek.
Az eredményhirdetés után joggal lehettünk
büszkék, hiszen a továbbjutó nyolc versenyző közül intézményünket három tanuló –
Kocsis Zsófia, Halassy Dániel és Kiss
Zsombor – képviseli az áprilisban megrendezésre kerülő megyei versenyen, Újhartyánon.
Ez a nap egy igazi csapatmunka volt.
Köszönöm az iskolavezetés, kollégáim és
külsős segítőink munkáját. Külön köszönet
Végh Alexandra és Jeschek Ibolya tanárnőknek a felkészítő és szervező munkájukért,
valamint Kausitz Károlyné, Kőhegyiné
Lengyel Anna, Bak Gáborné, Mesterné
Szabó Beáta, Halassyné Székely Orsolya, és
Gellai Zsanett tanárnőknek a verseny lebonyolításában nyújtott segítségükért.
Végül, de nem utolsósorban megköszönöm a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjének, Lerner Máriának a
szervezési feladatokban vállalt munkáját és
anyagi segítségét.
Szervező pedagógus:
Kissné Méri Erzsébet
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FARSANGOLTUNK
A farsang Magyarországon vízkereszttől (január 6.) a húsvét
vasárnapot megelőző 40 napos böjt kezdetéig tart, azaz „húshagyó
keddig”, vagy „hamvazószerdáig”. A farsang zajos mulatságait egy
ősi hiedelem hívta életre. A középkorban azt hitték az emberek,
hogy a tél utolsó napjaiban – amikor rövidek a nappalok és hosszúak az éjszakák – a Nap elgyengül, és a gonosz szellemek életre kel-

sokszínű egyéni jelmezekbe öltöztek, s ezt követte az egyes osztályok táncos bemutatója, majd a nyolcadikos diákok közös tánca,
melyet megelőzött a szülő-gyermek tánc. Nagyon ügyesek voltak a
gyerekek. A zsűri értékes ajándékokat osztott ki a legjobb jelmezesek között. Mindezen farsangi esemény már több éve hagyomány,
kellemes szórakozás. Mégis volt egy pici hiányérzetem. Volt idő,
amikor a gyermekek jelmezes
bemutatóját a pedagógusok és a
szülők rendkívül jó hangulatú
farsangi műsora egészítette ki,
amikor igazi jó hangulat, vidámság, kacagás uralta az iskola
falait. Reméljük, újra visszatér!
Igazi vidámságot, jókedvet a
Nyugdíjas Klub farsangi bálja
hozta. A dobszóval megnyitott
estet a nyugdíjasaink vidám jelenetei, majd jelmezes táncbemutatója és jelmezfelvonulása követte.
Itt is értékelt a zsűri, majd vacsora és éjfélig tartó tánc következett.
Nagy várakozással és örömmel készültek óvodásaink a Művelődési házban megtartott farsangra. Az óvodás gyermekek nagyon
szép és ötletes jelmezbemutatója után igazi öröm volt látni és hallani az óvodai dolgozók meglepetés country táncát.

nek. Vigalommal, jelmezes karneváli felvonulással, boszorkánybábu elégetésével akarták elűzni ezeket. Egyes helyeken tüzes kerekeket görgettek, mert azt remélték, hogy a földi tűz segíti a napot, hogy
újra erőre kapjon. Eleinte azért öltöztek ijesztő jelmezekbe, hogy
elűzzék a halált, a rosszat és a hideget.
Községünkben is ápoljuk a farsangi hagyományt, vigasságból, jelmezes felvonulásból, jelmezes szereplésből itt sem volt hiány. Ez évi
első farsangi műsor az általános iskolában zajlott le. Gyermekeink

Kellemes táncos délutánt szervezett a lakosságnak a Magyarországi Harmonikások Kulturális Egyesülete, Ráckeve. Műsorukban fellépett a Hexerei Szigetszentmártoni Német Senior Tánccsoport. Fellépésüket táncház követte, Cserna Gábor és barátai zenei
kíséretében.
Minden szervezőnek, jelmezesnek köszönjük, hogy vidám kellemes szórakozást adott a lakosságnak!
Lumei Joli
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Anyakönyvi hírek
Születések:
2016. 11. 21-én született
Schmidt Judit és Darázs Zsolt István gyermeke
DOMINIK
2017. 01. 27-én született
Horovitz Dóra és Csordás Gábor gyermeke
DÁNIEL

Házasságkötés
Nem volt.

Elhunytak:
Drahos Józsefné született: Tolnai Róza
elhunyt 2017. 02. 14-én
élt 65 évet
Kovács Jánosné született: Ács Margit
elhunyt 2017. 03. 15.
élt 73 évet
Padla Gyuláné született: Csubri Erzsébet
elhunyt 2017. 03. 20-án,
élt 62 évet

MEGHÍVÓ
Anyák napja alkalmából
rendezett községi ünnepségünkre
sok szeretettel meghívjuk
2017. május 8-án 17.00 órára
az Életfához.

Programajánlat:
április 7-én (pénteken) 16.30-18.00 óráig
április 8-án (szombaton) 9.00-15.00 óráig
április 8-án (szombaton) 16.00 órától
április 13-án (hétfőn) 18.00 óra
április 16-án (vasárnap ) 14:00 óra
április 16-án (vasárnap) 17.00 óra
április 22-én (szombaton) 9.00 óra
április 30-án (vasárnap )16. 30
május 1-én (hétfőn) 9.00 órától
május 7-én (vasárnap) 17.00 óra
május 9-én (hétfőn) 18.00 óra
május 14-én (vasárnap) 16.30
május 16-án (vassárnap) 20.00 óra
május 27-én (szombaton) 18 .00 óra
május 28-án (vasárnap) 16.30

Gólyaparti a Tóparti Óvodában
falutakarítás és strand rendezés
Húsvéti tojáskiállításra készülődés a Becsei Dekupázs Klubban
Nyugdíjas Klubesten költészet napja
Szigetbecse–Bugyi II. labdarugó mérkőzés
Húsvéti tojásfutás és tojáskiállítás a Petőfi Sándor utcában
Sakk évzáró a Művelődési házban
Szigetbecse–Sóskút labdarugó mérkőzés
Majális a sportpályán
Anyák napi ünnepség az Életfánál
Nyugdíjas Klubest
Szigetbecse–Dunaharaszti II. labdarugó mérkőzés
Nepomuki Szent János ünnepség a szobornál
Sramli party – játszik a Gerecse zenekar
Szigetbecse–Szigetszentmárton labdarugó mérkőzés

Híreinkről, programokról többet és részletesebben a www.szigetbecse.hu weboldalon olvashat
Lapzárta: május 31., július 31., szeptember 30., november 30.
Kiadja Szigetbecse Község Önkormányzata • Felelős szerkesztő: Lumei Sándorné • Felelős kiadó: Szigetbecse jegyzője.
A szerkesztőség címe: Szigetbecse, Petőfi S. u. 34. • e-mail: becsekronika@gmail.com • Nyomda: Press+Print Kft. •
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