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Karácsonyi köszöntő

Karácsony a legszebb, legbensőségesebb ün -

nepünk, lehetőséget nyújt arra, hogy a szeretet

és az összetartozás jegyében gyertyát gyújt-

sunk. Ilyenkor van igazán alkalmunk arra, hogy

rohanó világunkban egy kis szünetet tartsunk,

és szeretteink körében békésen, meghitten

ünnepeljünk. A karácsonyi készülődés még

emelkedettebb, még ünnepélyesebb hangula-

tában térjünk vissza az örök emberi értékek-

hez: a családhoz, a hithez, éljük meg közösen

az együvé tartozás, az egymásra figyelés

melengető érzését.    

Juhász Gyula „Karácsony felé”

című versének sorait idézem:

Szép Tündérország támad föl szívemben

Ilyenkor decemberben.

A szeretetnek csillagára nézek,

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,

Ilyenkor decemberben.

Bizalmas szívvel járom a világot,

S amit az élet vágott,

Be heggesztem a sebet a szívemben,

És hiszek újra égi szeretetben,

Ilyenkor decemberben.

És valahol csak kétkedő beszédet

Hallok, szomorún nézek,

A kis Jézuska itt van a közelben,

Legyünk hát jobbak,

s higgyünk rendületlen,

S ne csak így decemberben.

E gondolatok jegyében kívánok Mind annyiuk -

nak szeretteik körében eltöltött, meghitt,

Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Békés,

Eredményekben Gazdag Új Évet!

Takács András polgármester

Elkészült Szigetbecse első Betlehemi jászola
Adventi rendezvény közösségi összefogással



Lapzártánkkal egy időben közös adventi rendezvényre hívta össze községünk lakóit az Önkormányzat,
a Nyugdíjas Klub, a Közalapítvány, a Tóparti Óvoda dolgozói és az Óvoda és Általános Iskola szülői
munkaközössége. A meghirdetett program szerint a Betlehemi jászol átadására, Jótékonysági
Mikulásfutásra, adventi gyertyagyújtásra kerül sor december 3-án. A rendezvényre látogatókat süte-

ménnyel, meleg teával és forralt borral kínálják, közben a gyermekek és szüleik által készített adventi
ajándékokat, süteményeket lehet vásárolni. A jótékonysági rendezvényből befolyt összeget az óvodás és

iskolás gyermekek részére ajánlja fel a rendezőség. 
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Házassági évforduló 
Szeretettel köszöntjük azokat a Szigetbecsén élő házaspárokat, akik
2017. évben ünnepelték kerek házassági évfordulójukat. A hűség, a sze-
retet, az engedelmes élet eredménye az, mely két embert együtt tart
hosszú éveken keresztül. Ezt a szövetséget az egymás mellett megélt napok gondosan lera-
kott szálai, a megszépült emlékek sora, s a legfontosabb: a szeretet tartja össze. 

Hatvanadik házassági évfordulójuk (gyémántlakodalmuk) alkalmából Szigetbecse Köz -
ség Önkormányzata és a Szigetbecsei Krónika szerkesztősége nevében Ady Endre versével
köszöntöm 

Bezsenyi Jánost és Kulimak Rozáliát,
akik 1957. november 23-án kötöttek házasságot. Ezúton kívánok a házaspárnak még hosz-
szú, boldog, egészségben teljes, derűs, szép éveket!  

K ö s z ö n t ő 

Ady Endre
Őrizem a szemed

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Világok pusztulásán
Ősi vad, kit rettenet
Űz, érkeztem meg hozzád
S várok riadtan veled.

Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.

Márai Sándor
Ajándék

És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez,
csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.

Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy közösségi összefogással elkészült településünkön az első Betlehemi jászol. Bízunk benne, hogy ez
a közösségteremtő, barátságokat szövő közösségi munka hagyomány lesz Szigetbecsén.

A betlehemállítás lényege annak a bibliai eseménynek a felidézése, amikor Betlehemben egy istállóban megszületett Jézuska, aki
későbbi élete során magára vette az emberiség fájdalmát, örömét, bűneit.  Álljunk meg egy kis időre a betlehemi jászol előtt, érezzük át
lelkünkben a Szent család békéjét, vigyük át ezt a nyugalmat, szeretetet a hétköznapjainkra is. 

A Betlehem-állításért köszönet illeti azokat, akik tárgyi eszközzel, munkával hozzájárultak a létesítmény megvalósításához. Kiemelten
megköszönjük Schneckné Bukovszky Judit vezető óvónő, Wágnerné Ádám Ildikó, Wágner József, Kenesei Éva és Takács Sándor mun-
káját, valamint a Szigetbecse Községért Közalapítvány, a Sziget-csücske Természetbarátok Egyesülete, a Marcsi Tüzép, Kovács Krisztián
és Wágner Barbara anyagi támogatását.                                                                                                                             Lumei Joli

Betlehemi jászol Szigetbecsén is

Adventi rendezvény Szigetbecsén

Karácsonyhoz közeledve szívből jövő szeretettel köszöntjük a Szigetbecsén élő „szépkorú”
lakosokat. Külön tisztelettel és megbecsüléssel köszöntjük a 90 éven felülieket, név szerint:

Gyenes Antal bácsit 
(1919. augusztus 19.)

és 
Juhász Lászlóné Marika nénit

(1923. március 26.)

Kívánjuk az idős- és szépkorúaknak, hogy bajaik, problémáik ellenére is élvezzék az életük
minden egyes pillanatát, mert hatalmas ajándék az élet, és éppoly nagy kincs az, hogy
embernek születtünk. Az év minden napján érezzék a család, a társadalom megbecsülését.
Érezzék, hogy szükség van Önökre, érezzék, hogy vannak dolgok, amit jobban tudnak, van-
nak dolgok, amit csak Önök tudnak. 

Szépkorúak köszöntése
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Andrást követő vasárnapon kezdetét veszi az advent időszaka, azaz
várakozás és felkészülés az Úr eljövetelére. Az ünnepkörhöz a ma -
gyar hagyományokban számos hiedelem, babona és népszokás tarto-
zik, ez utóbbiak közül talán a legelterjedtebb a betlehemezés, a
lucázás és a regölés. Most a lucázást és a regölést mutatjuk be. 

Lucázás
Luca napján legjellemzőbb szokás a kotyolás. Kora hajnalban, 3-4

óra körül jártak kotyolni a 7–16 éves fiúk. Minden esetben szalmát,
vagy fát vittek magukkal, melyre kotyolás közben leültek. A legkö-
zelebbi szomszédhoz mentek először, „ott a magukkal vitt fát, forgá-
csot vagy szalmát, a szobaajtó talpa elé vagy a pitvarföldre teszik, s
rendesen, minden kérdezés nélkül egyszerre nagyon erős hangon
elkezdik: „Lucza, Lucza, kity, koty!” A kotyolók elől sokszor elzár-
ták a kaput, s „rakoncátlanságuk” miatt mások is éppen csak megtűr-
ték őket. Persze, azt megjegyezték, hol nem nyertek bebocsájtást,
mert utána valahogy mindig megbosszulták a házigazda bűnét.

A kotyolás elvégzése után a szobába mennek, s kenyeret, kalácsot,
pálinkát, gyümölcsöt, kétfillérest kapnak. A fát és a szalmát, amin a
fiatalok kotyolnak, a gazda igyekszik megtartani magának, mert kü -
lönben a „tyúkok haszna elmenne”. Azt tartják, hogy amely gazda
házában nem enged lucázni, házában a tyúkok nem tojnak. Ha az
asszony Luca napján sokat jár, tyúkjai abban az évben nem tojnak.

Luca asszony megköveteli, hogy az ő napját tényleg megünnepel-
jék, mert a mondás úgy tartja, ha valaki e napon fon, annak keze
egész évben szenved, ha valaki párol valamit, akkor azt Luca „csúf-
fá” teszi.

Luca napján nem szabad fehérnépnek a
szomszédba menni, mert a meglátogatott-
nál a szerszámok (fejsze, szekerce, ásó
stb.) nyelébe vert ékek nem tartanak, s a
tyúkok nem ülik meg a fészket.

E napon annyi kukoricapogácsát sütöt-
tek, ahány tagú volt a család. Sütés előtt a
pogácsákat megjelölték, belsejükbe tollat
tettek. Úgy hitték, hogy akinek a tolla a
kemencében megperzselődött, az a követ-
kező évben meghal.

Ekkor állnak neki a lucaszék készítésé-
nek is, melynek a karácsonyi éjféli misén van nagy szerepe, hiszen
aki arra felállt, az megláthatta, hogy ki a boszorkány. A széket 13
napig kellett titokban, a család tudta nélkül készíteni, 13 fából,
melyet 13 helyről szedtek össze. A széket az éjféli mise után általá-
ban elégették, hogy a boszorkányok ne férhessenek hozzá. 

A karácsonyi asztal a néphagyományban fontos szerepet játszott az
ünnepkor. Mind az asztal díszítésének, mind az étkezésnek szigorú
rendje volt. A feltálalt fogásoknak mágikus erőt tulajdonítottak. A
karácsonyi abroszt az év során még általában vetőabrosznak használ-
ták (ebből vetették az első gabona magvakat, hogy bő termés legyen.)
Az asztalra gabona magvakat helyeztek, ebből adtak a baromfiaknak,
hogy jól tojjanak, az asztal alá pedig szalmát tettek, annak emlékére,
hogy Jézus jászolban született. Később ezt a szalmát a jószág alá tet-
ték, hogy egészséges legyen, de volt ahol a gyümölcsfákra is kötöz-
tek belőle, jó termést remélve.

A szigorú rituálékhoz tartozott, hogy a gazdaasszony nem állhatott
fel vacsora közben az asztaltól, hogy jól tojó tyúkjai legyenek. Az
ételek közül előnyben részesítették azokat, amelyek bőséget, jó ter-
mést ígértek a háziaknak. Innen a bab, borsó, lencse, mák, dió, hal a
(halpikkely miatt) megjelenése a karácsonyi asztalon. A fokhagyma
az egészséget, a méz (mézesbáb) az élet édességét jelképezte. A

kalácsból, almából az első falatokat szétosztották egymás között,
hogy a család mindig összetartson. A karácsonyi morzsát összeszed-
ték, és az állatoknak adták, hogy termékenyek legyenek, de jó volt
betegek gyógyítására, rontás elűzésére is. Sok helyen este az asztalt
nem szedték le, hogy a betérő kis Jézus ne maradjon éhes.

Szintén számos hiedelem kapcsolódott Luca napjához (december
13.). Szent Lucia a 3. és 4. század fordulóján élt Szicília szigetén. A
legenda szerint Jézus menyasszonya volt, ezért őt is házasságszerző
szentnek tartották. Luca napján volt szokás a gombóc- vagy derelye-
főzés. A lányok kilenc cédulára egy-egy fiúnevet írtak, s ezeket a
gombócok belsejébe tették. Amelyik gombóc először jött fel a főzés
során a víz tetejére, azt kivették és a benne lévő cédula elárulta a
jövendőbeli párjuk nevét. Egy másik jóslás szerint kilenc cédulára
egy-egy keresztnevet kellett írnia a kíváncsi fiatalnak, amiket azután
betett a párnája alá, s azon kellett aludnia. Ezután minden este ki kel-
lett venni egy-egy cédulát a párna alól, s amelyik utoljára maradt, az
mutatta meg a jövendőbeli nevét. Ha Luca napra pogácsát sütöttek,
egy pogácsába bele tettek egy gyűrűt. Ha ezt éppen az eladósorban
lévő lány találta meg, azt jelentette, hogy rövidesen férjhez megy.
Más esetben a lányok tizenkét cédulára ráírtak egy-egy fiúnevet, s
ezeket egyesével a tűzbe dobták. Az utolsó papír mutatta meg a vőle-
gény nevét. A kocsonyaevéshez is fűződött jóslás. A kocsonyában
lévő csontoknak nevet adtak és letették a földre. Majd behívták a
kutyát, s az, amelyik csontot leghamarabb elvette, olyan nevű lesz a
lány férje.

Szerelmi jóslatok szerint, ha az éjféli misére harangozáskor a leány
a szobában befelé söpör, az asztalt megteríti, rá tányért, s evőeszközt
tesz, majd utána egy ingben, mezítláb megkerüli háromszor a házat,
a szoba ablakán benézve meglátja a leendő urát.

Regölés

A regölés a téli napforduló ősi, pogány kori szokása. Férfiak jártak
házról-házra és bőség, termékenységvarázsló rigmusokkal köszöntöt-
ték a háziakat. Általában karácsony másnapján, 26-án került rá sor. A
néprajzkutatók a regölés dallam és prozódiai sajátosságaiban finn-
ugor eredetet mutatnak ki (a kutatás szerint a sámánénekkel van
összefüggésben). Különféle népi hangszerekkel (duda, dob, csen-
gő...) is kísérték a regölést, a szereplők kifordított báránybőr bundát
viseltek. A regösök a házhoz való megérkezéskor a házigazdától
engedélyt kérnek, hogy elmondhassák az éneket, ezután beköszöntőt
mondanak, majd gyakori a csodaszarvas legenda valamely változatá-
nak elmondása, ezután következnek a jókívánságok a háziaknak és az
adománykérés. Állandó szövegrész a refrén: „Haj, regö rejtem, azt is
megengedte az a nagyúristen.” 

Karácsonyi népszokások, hagyományok
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Az emléknap Brezina Károly apát által tar-
tott szent misével kezdődött a Római Ka -
tolikus templomban. Takács András polgár-
mester a misét követő nyitóbeszédében ki -
emelte a mai nap fontosságát Szigetbecse éle-
tében, hiszen lezár egy korszakot, amely 70
évvel ezelőtt kezdődött. Az akkor történt ese-
ményeket az országok leplezett bűntudattal,
szinte tabuként kezelték. Hosszan, lassan
gyógyuló seb ez a nemzetnek, melyből a tel-
jes felépülés még nem következett be. Köz -
ségünk egy régi tartozását rendezi le a mai
nappal, amely tartozás a 70 évvel ezelőtt köz-
ségünkbe telepített emberekkel szemben állt
fenn. Emléket állít megpróbáltatásaiknak, az
áttelepítés okozta lelki és fizikai megterhelé-
seiknek. Hajtsunk fejet szenvedéseik előtt,
annál is inkább, mivel Szigetbecse fejlődésé-
ben, alakításában jelentős része volt a betele-
pített családoknak. Az áttelepítés időszaká-
ban átélt feszültség, komoly identitásvesztés,
önbizalom hiány ellenére a felvidékiek igye-
keztek együttműködni, összeszokni az itt élő
emberekkel. A józan ész, a közös sors még-
inkább az összefogás felé vitte a családokat, s
váltak a betelepített családok a község alkotó

tagjaivá. Ez a mai nap bizonyosság arra, hogy
a magyarság határon innen és túl, összetarto-
zik. Hirdesse ez a tábla emlékét a múltnak, és
legyen örök figyelmeztetés a jövő nemzedék
történelmi felelősségének.

Csoba Attiláné képviselő felolvasta az em -
léktáblán szereplő családok nevét, majd

Brezina Károly címzetes apát, esperes meg-
szentelte az emlékhelyet. 

Komlós Péter nyugalmazott református
esperes köszöntő szavaiban az emlékezés és a
felejtés fontosságáról beszélt. Ez a tábla a
hetven évvel ezelőtt elüldözötteket emlékez-
teti a szülőföldjükre, az ott hagyott házukra,
földjükre, virágaikra, falujukra, szeretteikre.
emlékeztet azokra, akikkel együtt indultak,
de már nincsenek köztünk, vagy akiket éppen
ott kellett hagyniuk. 

Emlékezteti őket a búcsú keserveire, az e l -
válás szívszaggató perceire, az ismeretlen
felé indulók gyötrelmeire. Mindezek mellett
emlékeztessen e tábla az indulók hitére, isten-
hez való bizodalmukra. Vigasz legyen az em -
lékezőknek, hogy bár hazát kellett váltaniuk,
de ősi magyar földről ősi magyar földre kel-
lett jönniük. Petőfit idézve, „a Kárpátoktól le
az Al-Dunáig magyar föld volt mind, ezer
esztendőnél tovább is az volt, amelyet el kel-
lett hagynotok” A magyar föld az, ahova hoz-
ták szívüket, szorgalmukat, munkaszeretetü-
ket, családszeretetüket, az összefogás, a test-
vérszeretet szent törvényét. 

Másik fontos do log a felejtés. József Attila

„Emlékekből él az ember, s múltból él az emlékezet. Kinek nincs múltja, nem lehet jelene, s jövője sem.”  (báró Eötvös József)

Községünk Önkormányzata – Kemény István és Riedl Béla főszervezők közreműködésével – a Felvidékről Szigetbecsére
telepítettek 70. évfordulója alkalmából a Római Katolikus Templomban megemlékezést és emléktábla avatást tartott. 

Az ünnepségen megjelent Pánczél Károly, térségünk országgyűlési képviselője, Brezina Károly címzetes apát, címzetes esperes, Komlósi
Péter nyugalmazott református esperes. Szlovákiából érkező vendégek: Bárdos Gábor Somorja polgármestere, Orosz Csaba alpolgármester,
dr. Varga Renáta, Domsitz Márton és Faragó Zoltán képviselők és Juhász Tibor úr, Úszor községből: Szojka Zoltán polgármester, Pónya Mária
önkormányzati dolgozó, Varga András mérnök, Szojka Szamk általános iskolai tanuló. Szigetbecsét képviselte: Takács András polgármester,
Riedl Béla alpolgármester és a helyi képviselő-testület tagjai, valamint Lerner Mária a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.  Részt vet-
tek Szigetbecsei díszpolgárai: Magasitz Lajos volt polgármester, Fejesné Schwarcz Erzsébet és Bogdán József. Az ünnepségen megjelentek
a Szigetbecsére betelepített felvidéki emberek és azok családtagjai, valamint a rendezvény iránt érdeklődő állampolgárok.

Szigetbecsére telepített felvidékiek emléknapja,

2017. október 7.



így ír erről: „A harcot, melyet őseink vívtak,
békévé oldja az emlékezés.” Esperes úr a
belső csend, békesség, nyugalom fontosságá-
ra utalt.

Mondandóját Reményik Sándor Kegyelem
című verséből vett idézetével fejezte be: 

„S akkor – magától – megnyílik az ég,
Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.”
Somorja város polgármestere Fábry Zo l -

tán nak, a szlovákiai magyar irodalom első
klasszikusának, legjelentősebb esszéistájának
és irodalomkritikusának „A vádlott megszó-
lal” című könyvéből idézett: 

„A legyőzöttek csoportjába tartozom újra:
ma gyar vagyok. A legmélyebb megalázottság
fokáról, nyelvfosztottan, szóbénítottan ki -
áltok hozzátok, szabad emberek, írók és írás -
tudók, kiknek némasága már feloldódott.
Tanúk helyett vádlottak lettünk. Beszélők he -
lyett elnémítottak: felületes egyszerűsítés és
általánosítás áldozatai. És az ok? Egyetlenegy
tény, vádak vádja: magyarságom. Magyar va -
gyok, tehát bűnös vagyok. A faji kizárólagos-
ság német barbarizmusának annyi millió
emberéletbe került, letörése után egy újabb
ke letű faji kíméletlenség büntet sommásan,
tehát igazságtalanul. Ez a sommázás ördö-
gökké és angyalokká egyszerűsít nemzeteket. 

Jártok-e már felemelt fejjel? Élitek-e már a
félelem és hatalmi elnyomatás alól felszaba-
dult, emberhez méltó életet? Ha igen, úgy én
fáradt nosztalgiával intek búcsút nagyon
messziről és nagyon mélyről. Én még mindig
a földet nézem: a port, a sarat, és még mindig
megváltatlanul mormolom a vágy immár
nyolcéves szavát: csak még egyszer felemelt
fejjel járni és nem szégyenben és félelem-
ben... Életemet tiltó rendeletek keretezik. Az
egyik megtiltja, hogy este nyolc órán túl az
ut cán tartózkodjam, a másik provokációnak
veszi, ha ismerősömet anyanyelvemen üd -
vöz löm, vagy annak köszönését úgy foga-
dom, és táborral fenyegetem. A városban ins-
pekciózó diákpatrulok pofonokat osztogat-

nak, és rendőrségre cipelik a magukról meg-
feledkezett embereket. Nyelvem, mely az
em beri hang egyik legcsodásabb hangszere
volt, kihágási objektummá szürkült. Újság a
bűnös nyelvén nem jelenhet meg, rádiót tilos
hallgatnom. Lekonyult fejjel járok, és némán,
és ha lehet, ki sem mozdulok emberek közé.
Vak, süket és mozdulatlan gettóélet ez min-
denképpen: a jogfosztott emberek szégyen és
félelemterhes élete.”

Polgármester úr kitért arra is, hogy az
együvé tartozás napján, Somorján emlékez-
tek a kitelepítésre és emlékeznek majd ez év -
ben, amikor új emlékművet avatnak. Éppen
70 éve volt az idén, amikor 1947. április 12-
én indult el az a vonat a környező települé-
sekről, amely a kitelepített magyarokat hozta
Magyarországra. Ezzel kezdetét vette a felvi-
déki magyarok áttelepítése, a csehszlovák-
ma gyar lakosságcsere. Sokan kérdezik, hogy
miért emlékezünk? Úgy véljük, hogy szembe
kell nézni szüleink, nagyszüleink tragédiájá-
val, beszélni kell róla, emlékezni és emlékez-
tetni, ezt teszik ma a becseiek is. Köszönjük.

Pánczél Károly országgyűlési képviselő, a
Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke,
történelmi visszaemlékezésében arra emlé-
kez tetett, hogy a 18. században a Kárpát-m e -
dencében 1,5 millió magyar ember élt. Csoda,
hogy itt vagyunk és emlékezünk és magyarul
beszélünk. Az akkori uralkodók hatalmas te -
rületre szorgalmas, dolgos, becsületes embe-
re ket (svábokat, szlovákokat, szerbeket) hoz-
tak, akik felépítették, termővé, jó gazdálko-

dóvá tették az
országot. Létrejött
egy soknemzeti-
ségű, virágzó, egy-
 mással békében
élő magyar nem-
zet, akik egy-két
generáció után
már a szülőföld-
jüknek tekintették
e tájat, s nagy fej-
lődést vártak a 20.

századtól. Mégis borzalmakat kellett átélni-
ük, két vesztes világháború, százezrek halála
a fronton, fogságra ítéltek tömege, Trianon,
szétszaggatott ország, 56-os események, dik-
tatúra, svábok kitelepítése, Benes-dekrétum,
németek és ma gyarok kitelepítése, áttelepíté-
se, deportálása, kegyetlen, embertelen idő-
szak. Most ar ra emlékeztessen bennünket ez a
tábla, hogy soha, de soha ilyenben ne
vegyünk részt! Or szággyűlési képviselő úr
arról is beszélt, hogy a két ország, Ma gyar -
ország és Szlovákia köz ti kapcsolat a mai nap
sem felhőtlen. Ha nincs is már Benes-dekré-
tum, a szlovák törvényhozás nem kedvez az
ott élő magyarságnak, még mindig bűnösek a
felvidéki magyarok. Történelmi megbékélés-
re lenne szükség. Örömteli a mai ünnepség-
ben, hogy képesek vagyunk egy ilyen meg-
emlékezésre, a gyermekeink, unokáink szá-
mára elhelyezünk egy ilyen emléktáblát, tud-
ják meg azt, hogy mi történt az őseinkkel, mi
történt a kárpát-me dencei magyarsággal.
Képviselő úr befejezésként Szabó Dezső, er -
délyi magyar írótól idézett: „Minden magyar
felelős minden magyarért”. Ezt kell követ-
nünk a jövőben is! 

Felszólalások után a szigetbecsei önkor-
mányzat részéről Takács András polgármes-
ter és Borbély Mária képviselő helyezte el
koszorúját az emlékműnél, tisztelegve a köz-
tünk élő és a sajnos már csak emlékeinkben
élő embertársaink nevét örökre megörökítő
tábla előtt. A felvidéki magyarok nevében az
ünnepség főszervezői Kemény István és
Riedl Béla alpolgármester úr helyezte el ko -
szorúját az emléktáblánál.

Az ünnepségen Kósa Dénes színész-énekes
Máté Péternek az „Ez itt az én Hazám” című
dalát, és Erkel Ferenc „Bánk Bán” című ope-
rájából a Hazám, hazám című áriát adta elő.
Az ünnepséghez méltó befejezést Pil czin ger
Zsolt énekkarvezető irányításával a Sziget -
becsei Zenebarátok köre biztosította szívhez
szóló dalaival és a felvidékiek himnuszával.             

Lumei Joli
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A képviselő-testület mai ülésén tájékozta-
tást kapott az önkormányzat és intézményei I.
félévi gazdálkodásáról. Megállapításra került,
hogy a gazdálkodásban nincs lemaradás, a
bevételek és kiadások a tervezettnek megfele-
lően alakultak.  

A képviselő-testület az önkormányzat költ-
ségvetésének kiadási főösszegét 387.825 e
Ft-ra módosítja. A kiadási főösszegen felül a
módosított előirányzatok a következők: Mű -
kö dési kiadások 188.654 e Ft, Támo gatások,
pénzeszköz-átadások 23.909 e Ft, Felhalmo -
zási és tőke jellegű kiadások 60.243 e Ft, Ál -
ta lános tartalék 14.696 e Ft, Célta r talék 7.924
e Ft Magyar Államkincstár ÁH-on belüli
megelőlegezések visszafizetése 4.644 e Ft –
Finanszírozási Kiadások 87.755 e Ft 

A képviselő-testület az önkormányzat költ-
ségvetésének bevételi főösszegét 387.825 e

Ft-ra módosítja, ebből: Szigetbecse Község
Önkormányzat 269.419 e Ft, Szigetbecsei
Kö  zös Önkormányzati Hivatal 56.745 e Ft
Szigetbecsei Tóparti Óvoda 61.661 e Ft.

***

Testület módosította a települési támogatá-
sokról szóló rendeletét. A települési támoga-
tás megállapításának, kifizetésének, folyósí-
tásának, valamint felhasználása ellenőrzésé-
nek szabályairól szóló 3/2015. (11. 26.) ön -
kormányzati rendelet 23. §. a következő (3)
bekezdéssel egészül ki: „A Ráckeve Város
Önkormányzatával megkötött feladat-ellátási
megállapodás alapján a bölcsődei ellátást
igénybe vevő szigetbecsei gyermekek után
fizetendő étkezési, valamint gondozási díj 50
%-át az önkormányzat megtéríti.

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott feladatköré -
ben eljárva, a népszavazás kezdeményezésé-
ről, az európai polgári kezdeményezésről,
valamint a népszavazási eljárásról szóló
2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában
kapott felhatalmazás alapján és a 32. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következő rendeletet alkotja: 1. §
Helyi népszavazást a szigetbecsei választó-
polgárok 25%-a kezdeményezhet.

***

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény 11. §-a 15 éves időtávra
gör dülő fejlesztési terv, valamint a vízi köz -
mű-ellátásért felelős feladataként a beruházá-
si tervrész elkészítését írja elő. Szigetbecse
Köz ség ellátási területén, Szigetbecse Köz -
műves Ivóvízellátó Rendszerre és Szenny -
vízelvezető-tisztító Rendszerre a Dabas és
Kö rnyéke Vízügyi Kft., mint a víziközmű-
rend  szer üzemeltetője elkészítette 2018
–2032. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési
Terveket. Az ellátásért felelős Szigetbecse
Község Önkormányzat véleményezés után a
gördülő tervet elfogadta. 

2017. október 17.

• Óvodaépítési pályázat

Az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellá-
tást nyújtó intézmények fejlesztésének támo-
gatása Pest megyében” tárgyú, PM_OVO -
DA FEJ LESZTES_2017 azonosítószámú p á -
lyázati felhívásra pályázatot nyújt be a szi-
getbecsei Tóparti Óvoda fejlesztésére. A pr o jekt
címe: Szigetbecsei Tóparti Óvoda fejleszté-

se. A projekt megvalósítási helyszínének
pontos címe: Szigetbecse, Petőfi Sándor utca
23. A projekt megvalósítása a jelenleg is
óvodaként működő épület lebontásával és új
épület megépítésével történik. 

A beruházás összértéke 315.833.760 Ft,
amelyből az  %-os önrészt az önkormányzat
a 2018. évi költségvetésében biztosítja.

Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete megbízza a Pro Régió
Kö zép-Magyarországi Regionális Fejlesztési

és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-t,
hogy a PM_OVODAFEJLESZTES_2017
azonosítószámú, „Önkormányzati tulajdonú
óvodai ellátást nyújtó intézmények fejleszté-
sének támogatása Pest megyében” című pro-
jekt pályázati dokumentációját készítse el.

A dokumentum elkészítésére vonatkozó
egyösszegű átalányár nettó 2.500.000 Ft +
ÁFA, vagyis bruttó 3.175.000 Ft.
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2017. október 5.

• Tájékoztató az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról

• Rendelet a költségvetési előirányzat módosításról

• Rendelet a települési támogatás módosításáról

• Rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséről

Képviselő-testületi ülés

2017. november 17.

• Temetőkről és a temetkezésről
szóló rendelet megalkotása

• Szociális tűzifa kiosztásának
szabályai

A képviselő-testület megtárgyalta a teme-

tőkről és a temetkezésről szóló rendelet meg-
alkotására tett előterjesztést. A rendelet hatá-
lya kiterjed Szigetbecse község közigazgatási
területén fekvő felekezeti temetőkre, melyek-
ben az önkormányzat a tulajdonosokkal
kötött megállapodás alapján ellátja a temetke-
zési közszolgáltatási kötelezettségét, vala-
mint ezek fenntartásával és a temetéssel kap-
csolatos összes tevékenységre. Szigetbecse
községben a katolikus temető tulajdonosa a

Szigetbecse Római Katolikus Egyházközség,
a református temető tulajdonosa a Ráckeve
Református Egyházközség. 

A fenti temetők mellett levő 08 hrsz-ú in -
gatlanon levő ravatalozó és a ravatalozóban
található kegyeleti hűtő, valamint az urnafal
Szigetbecse Község Önkormányzat tulajdo-
nát képezi. 

A temetők fenntartásáról, üzemeltetéséről a
tu lajdonos egyházak gondoskodnak. Pol -



gármester úr megkeresésére az egyház közös -
ségek a saját rendeletüket még nem tudták
bemutatni Szigetbecse Önkormányzatának,
így azok megérkezéséig a rendelet elfogadá-
sát a Testület elnapolta. 

Képviselő-testület döntése értelmében a
november 1-én átadásra került urnafal igény-
bevételére az elhunyt hozzátartozójának,
illetve a temetésre kötelezettnek a következő
árat kell megfizetnie: 

Egyes urnasírhely 15 évre 25.000 Ft,
kettős urnasírhely 50.000 Ft

Egyes urnasírhely 25 évre 40.000 Ft,
kettős urnasírhely 80.000 Ft

Egyes urnasírhely 30 évre 45.000 Ft,
kettős urnasírhely 90.000 Ft

Tájékoztatásul az Egyházközségek temető-
inek sírhely árai:

A Ráckevei Református Egyházközség
fenntartásában (tulajdonában) lévő temető
sírhely-árai: egyes sírhely 25 évre 5.000 Ft
kettes sírhely 10.000 Ft 

A Szigetbecsei Római Katolikus Egyház -
község fenntartásában (tulajdonában) lévő
temető sírhely árai: 

Egyes sírhely: 25 évre 30.000 Ft, 
kettes sírhely 60.000 Ft, 
urnasírhely ára 
egyes sírhely 10 évre 6.000 Ft, 
kettes sírhely 12.000 Ft

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete megalkotta a szociális
tűzifa juttatásának szabályairól szóló rendele-
tet. Kérelemre, egyedi elbírálás alapján ön -
kormányzati segély keretében, természetbeni
juttatásként szociális célú tűzifa támogatást
nyújt a szociálisan rászorultaknak. Kérelem
benyújtási határideje 2017. december 8.

***

A képviselő-testület a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társu -
lással kötött megállapodást módosította,

melynek értelmében 2017. december 31-vel a
társulati tagságát megszünteti. 2018. január
1-vel a község hulladékgazdálkodási felada-
tait a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. fogja lebonyolítani.

***

Takács András polgármester tájékoztatást
adott a testületnek a folyamatban lévő pályá-
zatok alakulásáról, így az óvoda épületről
(mely pályázatot a kiíró intézmény befogadta,
formai ellenőrzés alatt van, döntésre vár), az
orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületé-
nek bővítéséről, a Polgármesteri Hivatal épü-
letének felújításáról (mely pályázat műszaki
tartalmát módosítani szükséges a magas
árajánlatok miatt.

***

Testületi ülésen egyebek közt megtárgyal-
ták a karácsonyi csomag beszerzésének és
kiosztásának feladatait, az adventi rendez-
vény megszervezését. 
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Fórum a Településképi Arculati Kézikönyv létrehozásáról
Szigetbecse Község

Ön kor mányzata la kos  -
sági fórumot tartott 2017.
október 5-én a Telep ü -
lésképi arculati k ézi -
könyv készítésének véle-
ményeztetésére. 

Takács András polgár-
mester tájékoztatta a
megjelenteket, a Telepü -
léskép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. tör-
vény (továbbiakban: tv.) 4.§-áról, melynek
értelmében: Szi getbe csének egy településké-
pi arculati kézikönyvet kell készítenie. A
kézikönyv a – tele pülések természeti és épí-
tett környezete által meghatározott – telepü-
lésképi jellemzők bemutatásának és minősé-
gi formálásának eszköze. A kézikönyv feltár-
ja és ismerteti a településen belül jól elkülö-
nülő egyes településrészek arculati jellemző-
it és értékeit, és ennek figyelembevételével
szöveges és képi megjelenítés formájában
javaslatot tesz a településképhez illeszkedő
építészeti elemek alkalmazására. A kézi-
könyv tartalmi ele meit kormányrendelet
határozza meg. A kézikönyv elkészítése
munkaigényes, és alapját képezi a hamarosan
teljes keresztmetszetében megújuló helyi
építészeti/település képi/ örökségvédelmi
rendeleteknek.

A településfejlesztési koncepcióról, az in -
tegrált településfejlesztési stratégiáról és a

te lepülésrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló Korm. rendelet tartalmazza a
kézikönyv elkészítésének szabályait. A Kor -
mányrendelet értelmében a kézikönyvet a
helyi polgármester egyezteti és véleményez-
teti a partnerségi egyeztetés szerinti érintet-
tekkel, az érintett államigazgatási szervek-
kel, továbbá a lakossággal, érdekképviseleti,
civil és gazdálkodó szervezetekkel.

A fórumon megjelent a kézikönyv elkészí-
tésével megbízott PESTTERV két képviselő-
je, akik részletes tájékoztatást adtak a kézi-
könyvben szabályozható kérdésekről. 

Nagy Miklós szigetbecsei lakos hozzászó-
lásában javasolta az egységes utcakép kiala-
kítását, egy-egy utcafronton azonos vagy
hasonló növények, fák, bokrok telepítését,
valamint a helyi építési szabályzat átgondo-
lását az országos szabályzattal összhangban.

Lerner Mária, a Német Nemzetiségi Ön -

kor mányzat elnöke gondként vetette fel a
forráshiányt a helyi védettség alatt álló épü-
letek, kerítések felújítására.

Pekár László válaszában közölte, hogy az
itt elhangzott javaslatokat, felvetéseket a
kéz ikönyv szabályozni fogja.

Megfejtések:

Napraforgók: 
A: a 83-as szám alatti üres mező -16, tőle
jobbra haladva a számok -93, -81, 85, 45, -
13, középső szám -73.
B: 79-es szám alatti üres mező -62, tőle
jobbra haladva 50, 82, -31, -13, -7, középső
szám: 34.
C: 5-ös szám alatti üres mező 93, tőle jobb-
ra haladva a számok 88, -39,-55, -90, -56.
középső szám -59. 
Kapcsolatkeresés:
Az A háromszög sarkaiban álló számok
összegét 5-tel elosztva megkapjuk a három-
szögbe írt számot. A B háromszögnél 6-tal,
a C-n él 7-tel kell osztani.
Igaz, hamis: A hamis, B igaz, C hamis, D
igaz
Állati mítoszok: B, E, G állítások igazak.
Kvíz kérdés: 1. A: a kék bálna, testhossza
25-30 méter, testtömege több mint 100
tonna, ezek együttesen teszik a Föld legna-
gyobb állatává. 2. P: a sarki csér. Fészkelő
területe Grönlandon és Alaszkában van, téli
szállása pedig az Antarktiszon. Így az oda-
vissza úton több mint 40 000 km-t repül.
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Mi vonzott fiatal korodban a képviselő-
ség irányába? 

A 2002. évi választásoknál az akkori pol-
gár mester, Magasitz Lajos bácsi keresett
meg, hogy lenne-e kedvem képviselőként dol-
gozni a helyi önkormányzatban. Ez a felkérés
nagyon megtisztelő volt számomra, hiszen
esélyt adtak bekerülni egy olyan testületbe,
ahol köztiszteletben álló (tőlem idősebb) be -
csei lakosok képviselték a falut. Ezen kívül ki -
hívásnak tekintettem, vonzott az a lehetőség,
hogy megismerjem az önkormányzati felada-
tokat, s hogy képviselhetem a fiatalok érdeke-
it. Nehéz volt a tanuló időszak, az önkor-
mány zati szakismeret, hatáskörök, feladatok,
mind-mind új volt számomra, akkor még ide-
gen kifejezésekkel, szakszavakkal is meg kel-
lett ismerkednem.

Tudod-e érvényesíteni elképzeléseidet az
önkormányzati munkában?

Úgy gondolom, hogy több elképzelésemet,
tervemet is sikerült véghezvinni. Első képvise-
lői ciklusomban én javasoltam például, s ez
alapján rendezzük meg minden évben a falu-
napot. Én kezdeményeztem sok társadalmi
munkát, például a strandtakarítást, valamint
egy mozgáskorlátozott lakosnál a járdaépí-
tést, kettő dunai stég építését, sportpálya kerí-
tés építését és még sorolhatnám. Képviselői
munkám során több községfejlesztési, karban -
tartási munkát vetettem fel és, akár társadalmi
munka szervezésével is, de megvalósítottuk.

Milyennek látod a többi képviselővel
való viszonyod? Mennyire kell harcolnod a
véleményed elfogadásáért? 

Az önkormányzat felé olyan ötletekkel, fel-
vetésekkel szoktam jönni, melyek a lakosság
többségének az érdeke. Próbálom reálisan
felmérni a lehetőségeket, a megvalósíthatósá-
got. Úgy gondolom, hogy a több ciklusban
már megszerzett tapasztalatom, felelősségtu-
datom érvényesül a testületben, elfogadják
képviselőtársaim a véleményemet. Jónak, köz-
vetlennek érzem kapcsolatomat a képviselő-
társaimmal. Van eset, amikor azért meggyő-
ződésemről, véleményem elfogadásáról har-
colnom kell egy-egy döntés előtt.

Véleményed szerint a mostani testület
szemléletmódja a régihez képest változott?

A mostani testület összetétele a régihez ké -

pest változott, többségben fiatalodott, válto-
zott a szemléletmódja is. Lendületes, fiatalos
a csapat, a demokrácia érvényesül, mindenki
vé leménye meghallgattatik. A teljesítményre
lehet mondani, hogy hullámzó. Átestünk a kez -
deti puhatolódzásokon, egymás közelebbi
megismerésén. Jött egy felfelé ívelő időszak,
amikor mindenki lelkes volt, jöttek az eredmé-
nyek, sikerek is. Most úgy tapasztalom, hogy
a lelkesedés alább hagyott. Szükség lenne új -
ra a kezdeti aktivitásra, ambiciózusra, a jobb
hozzáállásra, nagyobb érdeklődésre. Nem
tud ja a testület mindenki ötletét, javaslatát e -
lfogadni, ha nincs rá anyagi fedezet. Van egy
fontossági sorrend. Meg kell tanulni ezt is tu -
do másul venni. Reálisan kell látni a helyzetet,
s ennek tudatában tovább végezni a képvise-
lői munkát, amire a lakosság felhatalmazott
bennünket.

Az előző testülettől egy olyan önkormány-
zatot vettünk át, akinek nem volt adóssága, jól
gazdálkodott a pénzével, a lakosság megelé-
gedésével tudta fejleszteni a községet és kép-
viselni érdekeiket. Nagy felelősség számunk-
ra, hogy mi is jó gazda módjára lássuk el fel-
adatainkat, döntsünk a felmerülő kérdések-
ben, feladatokban, ne vigyük adósságba tele-
pülésünket. Az eddigi megörökölt színvonalat
tartanunk kell, ehhez minden jó ötletre, segí-
tő kézre szükség van. Számunkra ez nagy kihí-
vás, de ezt szeretnénk elérni, ez az elvárásunk
magunktól. 

A mostani ciklusban elért eredmények
közül melyekre vagy büszke?

Büszke vagyok arra, hogy a Duna parton
szilárd burkolatú utat tudtunk építeni. Másik
nagy büszkeségem, hogy a Makádi úton le
térköveztük a járdát végig, Becse táblától Be -
cse tábláig. 

Miben szeretnél még változást elérni?
Úgy gondolom, hogy rugalmasabbnak kel-

lene lenni, nem működik elég olajozottan a
munka. A kommunikációban is javítani kell. A
megkapott feladatokat el kell végezni határ-
időben, s reális, megvalósítható ötleteket kell
a testület elé terjeszteni.

Az önkormányzati munka mellett több
más területen is végzel közösségi munkát. 

A Szigetbecsei Sportegyesület szakosztály-
ve zetője vagyok, valamint a Római Katolikus

Egyházközösség testületi tagja. Egyéb közös-
ségi munkák szervezésében is már hosszú
ideje, rendszeresen részt veszek, például to -
jásfutás, községi bálok.

Büszke vagyok, hogy a felvidékről áttelepí-
tettek emlékére emléktáblát sikerült állítani,
valamint egy szép, emlékezetes napot szervez-
tünk tiszteletükre. Időszerű volt méltóképp
em lékezetessé tenni az áttelepítést, tisztele-
tünket kifejezni azok az emberek iránt, akiket
idekényszerítettek, akik beletörődve sorsuk-
ba, sokat tettek településünk fejlődésében, ki -
alakításában. Személyesen is megérintett a
sorsuk, hiszen édesapán is felvidékről települt
át. Sokat segített nekem Kemény István, akivel
együtt vittük végig a szervezési munkát.  Na -
gyon örültem, hogy Somorjáról és Úszo r ról is
sokan átjöttek az ünnepségre, szívhez szóló
beszédeket és műsort hallhattunk. Itt is meg-
köszönöm azt a sok anyagi segítséget, me   lyet
a lakosságtól, az önkormányzattól kaptunk.

Köztudomású, hogy vállalkozóként is
eléggé leterhelt vagy. Mindezek mellett a
sok közösségi munkádat családod hogy vi -
seli? 

Szerencsésnek mondhatom magam, mert
családom mindenben támogat. Feleségem és
gyermekeim is minden rendezvényen segíte-
nek, ott vannak, támogatnak. Ha nem lenné-
nek mellettem, nem tudnám ilyen sikerrel
végezni munkámat. Első számomra természe-
tesen a vállalkozói munkám, a családom, de
nagyon szívesen végzem a képviselői munká-
mat, s egyéb szervezési feladataimat is, ezek
inspirálnak, nekem kikapcsolódást jelente-
nek. 

A 2018-as év országgyűlési képviselők, a
2019-es év pedig az önkormányzati válasz-
tás éve. Mik a terveid a választásokat illető-
en, indulsz-e az önkormányzati választáson
a polgármesteri posztért, ha úgy adódik? 

Úgy gondolom, hogy nem időszerű még ez
a kérdés, 2019. még messze van. Most végzem
a mindenkori feladataimat, amikor aktuális
lesz, s az akkori helyzet úgy hozza, akkor fo -
gok ezen gondolkodni.

Megköszönöm Riedl Bélának, hogy meg-
osztotta velünk gondolatait. További mun-
kájához sok sikert kívánok! 

Lumei Joli

Alpolgármesterünk hitvallása 
Interjú Riedl Béla ön kormányzati tisztségviselővel

Munkámból, megbízatásaimból adódóan már közel húsz éve rendszeresen részt veszek Szi -
getbecse Önkormányzata Képviselő-testületének ülésein, s ez által megismerhettem a képviselők
tevékenységét, munkáját. Így tapasztalhattam meg, hogy egy fiatal képviselőből, hogy lett ruti-
nos, gyakorlott, jó eredményeket elérő, képviselő. Ő Riedl Béla szigetbecsei lakos, aki ma már a
községi önkormányzat alpolgármestere, és a negyedik ciklusban is óriási bizalmat kapott a lakos-
ságtól. Igazi lokálpatrióta, aki nagyon kötődik falunkhoz, lakóhelyünkhöz, minden tőle telhetőt
megtesz a település fejlődéséért, a közösség mozgósításáért, a közömbösség felszámolásáért. 
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Mindenszentek és halottak
napján

Az év utolsó előtti hónapját sokan az elmúlás időszakaként élik meg, hiszen ilyenkor „tom-
bol” az ősz, és lassan közeledik a tél, ilyenkor emlékezünk meg az elhunyt szeretteinkről is.
Szép szimbóluma az emlékezésnek ez a keresztény ünnep, a mindenszentek és a halottak
napja. Ez idő tájt talán többet gondolunk az elmúlásra, hiszen bennünket is megérint az idő
vészes rohanása. Meleg sállal a nyakunk körül, összehúzott kabátban jólesik szorongatni egy
aprócska mécsest, megcsodálni, megszagolni a színes krizantémot, és letenni oda, ahol vala-
kinek hamvai örök nyugodalomra leltek. Ki kötelességtudatból, a vallás előtt tisztelegve, ki
szívből, szerettünk emlékére ezen a két napon, ezen a héten temetőbe megy. Megállunk né -
hány percre szeretteink sírja előtt, elhomályosult, könnyes szemmel gondolunk elhunyt csa-
ládtagjainkra, ismerőseinkre, mondunk el egy-egy imát lelki üdvükért. Majd tovább
megyünk, mert mindig tovább kell lépnünk.

2017. november 1-e, mindszent napja, rendhagyó volt Szigetbecse történetében. Erre a
napra készült el és került átadásra a község temetőjében a 80 fős urnafal, mely beruházást már
régóta várta a község lakossága. Az urnafal körüli parkosítás még ez évben el fog készülni.
Ezen a napon szentelte meg plébános úr a Keszthelyi Ignác asztalos mester által készített új
keresztet is a temetőben. A kereszt és a rajta lévő korpusz a Keszthelyi család ajándéka a
lakosságnak. Ezúton is köszönjük felajánlásukat, munkájukat. 

Köszönjük mindazoknak az áldozatkész munkáját, akik elhunyt hőseink síremlékeit is gon-
dozzák évről évre, virágokat helyeznek el az emlékhelyeken, mécseseket gyújtottak e napon is.

Lumei Joli

„Van egy nap, amikor kimegy a falu a temetőbe, virággal és fénnyel, ami

elmúlik, és békével, szeretettel, ami nem múlik el. Nincs már ezen a nnapon

fájdalom, csak enyhe távoli szomorúság úszik a táj felett, mint maga az ősz

bánatos, ködös álomra készülő ragyogása.”

(Fekete István)
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A természet pillanatképei és egy kis kép-
ző művészet címmel dr. Lakatos Zsuzsanna
fo tós és Nemes Ferenc népi fafaragó kiállítá-
sa nyílt meg a Szigetbecsei Művelődési ház-
ban. A sikeres kiállítás 2017. október 6-a és
20-a közt volt látogatható. 

Az október 6-án megtartott megnyitón
Gellai Anita Zsanett és Horák György, a
Köz alapítvány Kuratórium tagjai köszöntöt-
ték a megjelenteket. A fotók és a szobrok
elmélyült megtekintéséhez jó ráhangolódást
adott Kiss Zsombor és Ágoston Vanda 7.
osztályos tanulók őszt időző szavalata, vala-
mint Barkó Viola középiskolai tanuló gitár-
szólója.

A kézművesek alkotói fantáziája kimerít-
hetetlen, kreativitásuk, ötleteik és technikai
készségeik lenyűgözőek. Nem először álla-
píthattuk meg ezt az elmúlt években. A mos-
tani kiállítás anyagára is igaz ez a megállapí-
tás. 

Dr. Lakatos Zsuzsanna, mint a Sziget-
csücs ke TE tagjaként is régóta járja és cso-
dálja a természetet. Most fotósként is megta-
lálta a természetben azokat a rejtélyes, cso-

dás pillanatokat, amelyek felett mi legtöbben
elsiklunk, észre sem vesszük és a kiállított
fotókat nézve döbbenünk rá, hogy milyen
csodálatos világban élünk. A fotói mellé el -
helyezett versek, idézetek kiegészítették és
együtt nézve valósággal megszépítették,
megmelegítették a látogatók szívét, érzéseit. 

Másik kiállítónk Nemes Ferenc népi fafa-
ragó iparművész, akinek ebben a művelődési
házban is láthattunk már alkotásaiból, de ki -
állított már Magyarország és a világ külön-
böző pontjain is. A fa mellett minden, a ter-
mészetben megtalálható, faragható anyaggal
dolgozik. Az utóbbi években előtérbe került
a kő, kőből és fából is készíti szobrait, dísz-
tárgyait és más iparművészeti alkotásait. Ne -
mes Ferenc műveinek jelleg-
zetessége, hogy Ő mindig
meglátja a természetben a ter-
mészet által nyújtott alkotóele-
met, egy-egy fa ágat, fatörzset,
követ. Ezekből csak annyit fa -
rag le, amennyi szükséges.
Meg látja a fá ban, kőben, ami
benne rejtőzik, s ezt próbálja
megmutatni. Szigetújfaluban
van a kiállítóterme, amelyet
nagyon sokan látogat nak, s a
község főutcáján található fa -
szobrok is F e renc alkotásai.
Megcso dálhatjuk egyik leg-
újabb művét Adonyban, az
ortodox ke resz tények emlék-

keresztjét, amely ez év jú niu sában lett átad-
va. Ő is kötődik Szige t b e cséhez, hiszen
egyik jeles kültéri alkotása – az Élet fa –itt
van felállítva a Balassi téren. Minkét kiállí-
tónk tagja az Alkotóművészek és Művészet -
ba rátok Ráckevei Egyesületének. 

A kiállítás megnyitóján sok érdeklődő
részt vett, s a nyitvatartási idő alatt több isko-

lai osztály, óvodások, fel-
nőtt csoportok megtekin-
tették a szép fotókat és a
fából és kőből készült
szobrokat. Gratulálunk a
kiállítóknak műveikért, s
hogy ezeket elhozták köz-
ségünkbe. Köszönjük a
szép kiállítást. További
sikereket kívánunk mun-
kájukhoz! Kö szönjük a
fellépő fiatalok előadását,
a Köz alapítvány Kurató -
rium tagjainak a színvona-
las megnyitó és kiállítás
megszervezését.                    

Lumei Joli

A természet pillanatképei és egy kis képzőművészet



Sikeresen zajlott le október 27-én az első „Októberfest” iskolai
rendezvény. Szórakoztató zenés előadást adtak az elsős és hetedik
osztályos gyermekek, a Szigetbecsei Nyugdíjas Klub tagjai, valamint

a Zenebarátok Köre. A Szigetújfalui Német Nemzetiségi tánccsoport
tagjai bemutatták tánctudásukat, majd Borbély Alexandra vezetésé-
vel táncolhattak a résztvevők.  Babakiállításban is gyönyörködhettek
a fiúk, lányok, felnőttek, majd mindenki kedvére táncolhatott, szóra-
kozhatott, fogyaszthatott az alkalomra készített finomságokból.
Köszönjük szépen Majorosné Widemann Tünde pedagógusnak a ren-
dezvény megszervezését, valamint minden közreműködő, fellépő
munkáját. 

A Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat ez év október
14-én egy nagyon szép és tartalmas kirándulást szervezett a lakos-
ságnak. Úti cél a Pannonhalmi Apátság és az épületben lévő 2 állan-
dó kiállítás, valamint a Mini-Magyarország megtekintése.

A Világörökség részét képező Pannonhalmi Bencés Főapátság épü-
letegyüttese a Dunántúl egyik legértékesebb, legimpozánsabb építé-
szeti emléke páratlan kulturális és művészeti kincset őriz.  Az ezer-
éves monostor épületei különböző korok üzenetét őrzik, jelenlegi for-
májában leginkább klasszicistának nevezhető, de számos középkori
eleme is fennmaradt.

Az itt látható tárgyi emlékeknek és gazdag kulturális örökségnek
az adja sajátos szépségét, hogy egy élő szerzetes közösség mindmáig
eredeti rendeltetésüknek megfelelően használja őket. Éppen ezért a
monostor sokak számára nyitott épületében mindig vannak olyan
helyek, ahová csak a közösség tagjai léphetnek be. Az épületegyüt-
tesben működik az ország egyik legnívósabb középiskolája a bencés
gimnázium. Az apátság turisták számára is látogatható részei: a XIII.

századi templom és
altemplom, a XV.
századi kerengő és a
XIX. századi könyv-
tár. 

996-ban Géza feje-
delem bencés szer-
zeteseket telepített le
Pannónia Szent he-
gyén. Az apátság
késő román-kora gó -
tikus bazilikája a
középkori magyar
építészet egyik re -
mek műve, s ezt veszi körül a monostor épülete. A Pannonhalmi
Bencés Főapátság épületegyüttesét és környékét 1996 decemberében
a Világörökség részévé nyilvánították. 

Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria: A 18. században
emelt barokk apátsági majorban kapott helyet a Főapátság műgyűj-
teménye, a Középkori kőtár, és a bencés uradalmi gazdálkodást
bemutató kiállítás. Itt multimédiás segítséggel ismerkedhetnek meg
a látogatók a Főapátság történetével. A Pannónia Szőlőskertje tárlat
a szőlészeti és borászati tradíciót tárja elénk egy 422 méteres pince-
rendszerben. 

A kisbéri Mini-Magyarország Makettpark különleges és érdekes
látnivalót kínál a turistáknak. A makettpark a kisbéri tó partján került
kialakításra. A kirándulók itt megtekinthették Magyarország fonto-
sabb épületeinek kicsinyített mását. A sok látnivaló után a résztvevők
kellemesen elfáradva, de szép és tartalmas élményekkel gazdagodva
tértek haza községünkbe. Az út megszervezését, s a buszköltség át -
vállalását ezúton is megköszönjük a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak.   

Lumei Joli 
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Pannonhalma és a Mini-Magyarország

Szigetbecseiek kirándulása

Októberfest



Az idén immár 3. alkalommal került meg-
rendezésre óvodánkban október 13-án a
Mihály-napi vásár. Mivel óvodánk népha-
gyományőrző pedagógiai programmal dolgo-
zik, így ez a néphagyomány is kiemelt helyett
kapott az óvodai nevelésünkben. A gyerme-
kek, évről évre örömmel vesznek részt a jeles
napokat megelőző készülődésekben, számuk-
ra az ünnepnap a várva várt nap. Ha az ünnep
napján a gyermeket körülvevő felnőttek ma -
gatartása, és a környezet jelzései, az ünnepi
jelképek hitelesek, a naphoz kapcsolódó kö -
zös élmények a gyermekben mély érzelmi
nyomokat hagynak. Átérzik az ünnepnapok
„másságát” a bensőséges összetartozás élmé-
nyét, alapozódik az „ünnepelni tudás” képes-
sége. Ezek a gyermeki élmények hatnak a
családokkal való együttműködés sajátos for-
máira is.

A Mihály-napi vásárt a szülőkkel együtt-
mű ködve, segítve szervezzük meg. A szülők
kreatív munkája megmutatkozik a „vásári

portékák” készítésében, eladásában, a vásári
díszítésben, a díszletek behozatalában egy-
aránt. Itt minden felajánlásként működik,
majd a vásáron kerülnek eladásra ezek a
szebbnél szebb portékák. A vásárból befolyt
bevételt a szülők az óvodának ajánlják fel.
Ahogy telnek az évek, úgy erősödik a segítő-
készség, a felajánlás az óvodás szüleink ré -
széről és az óvodai dolgozók is egyre na -
gyobb kedvvel és lendülettel vetik bele ma -
gukat e néphagyomány ünneplésében, termé-
szetesen az óvodás gyerekekkel együtt.

Rengeteg ötletes barkácsolt figura készült,
mindhárom csoportnál. Finom süteményeket,
többféle palacsintát, pudingos gofrit, pattoga-
tott kukoricát, sült tököt is lehetett fogyaszta-
ni, ezen kívül meleg teát és forralt bort is ihat-
tak a vásárra kilátogatók. Az idei Mihály-napi
vásár bevételéből a Kis óvodában a Mókus
csoport új csoportszoba bútorra gyűjtött, amit

sikerült is megvalósítaniuk, a bútor december
hónapban kerül kiszállításra. A Nagy óvoda
két csoportja (Süni és Katica) az udvarra sze-
retett volna új játszótéri mozgásos játékot,
melynek csak egy részét sikerült összegyűjte-
niük, hiszen ez sokkal költségesebb célkitűzés
volt. Terveink szerint az új udvari játék bete-
lepítése a tavasz folyamán valósulhat meg. 

Ezúton szeretném megköszönni mindenki-
nek, aki bármilyen módon is hozzájárult ah -
hoz, hogy a Mihály napi vásárunk létrejöhe-
tett és azt, hogy a kitűzött céljainkat magva-

lósíthattuk, vagy legalábbis közelebb kerül-
hettünk a teljes megvalósításhoz.

Reméljük, hogy jövőre is ilyen sikeres és jó
hangulatú vásárt tudunk majd közös erővel
megrendezni! „A hagyomány nem a hamu
őrzése, hanem a láng továbbadása!”

Schneckné Bukovszky Judit
intézményvezető
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Mihály-napi vásár 

Óvodánk az idei nevelési évben is rengeteg színes programmal és
eseménnyel bővelkedik. Igyekszünk úgy alakítani, hogy a gyerekek
számára változatosak és egyben élményekben gazdagok legyenek,
lehetőleg újdonságokkal is színesítve.
SZEPTEMBER
04.-től a Süni csoportba az új gyermekek beszoktatása történt meg.
27. Mikola Péter zenés műsora az óvodában
OKTÓBER
03. Állatok világ napja alkalmából a Tanösvényen kutyás és sólyom
bemutatón vettünk részt.
11. Nefelejcs bábszínház műsora (Kippkopp és Tipptopp) az óvodában.
13-án megrendeztük a Mihály napi vásárt.
20-án két csoportunk (Mókus és Katica) Kiránduláson vettek részt
Budapesten a Vasúttörténeti Parkba.
NOVEMBER
10-én részt vettünk a Német nemzetiségi Önkormányzat és az Iskola
rendezésében a Márton napi lámpás felvonuláson.
16-án Gézengúz zenés műsor az óvodában
20-24-ig Nyílt hét

DECEMBER
01-én Kirándulás (Mókus csoport) Budapestre a Vasúttörténeti
Parkba Mikulás Expresszel karácsonyi manók társaságában, találko-
zás a télapóval, zenés műsoron való részvétellel.
03-án A település Betlehemi Jászol avatásán az ünnepi műsor pre-
zentálása (Mókus csoport)
01. Adventi gyertyagyújtások az óvodában
06. Télapó érkezése az óvodába
13. Lucázás (Mókus csoport műsora) az óvodában
20. Betlehemes előadás (Katica csoport előadása) az óvodában
21. Karácsony az óvodában - ajándékozás
22. Félnapos óvoda (13.00 óráig tartunk nyitva!)
12. 23.–2018.01. 02.-ig Téli szünet – az óvoda ez idő alatt zárva tart!

SZIGETBECSEI TÓPARTI ÓVODA 2017/2018 NEVELÉSI ÉV I. FÉLÉVI ESEMÉNYEI

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk mindenkinek!                

A Szigetbecsei Tóparti Óvoda dolgozói
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Ez év november 17. és 19. között már ötö-
dik alkalommal került megrendezésre a Ma -
gyar Sakkvilág Kupa megnevezésű csapat-
verseny, Ászár Község Önkormányzata, va -
lamint a Magyar Sakkvilág folyóirat szerve-
zésében. Idén huszonnégy magyarországi és
négy határon túli (Felvidék, Erdély, Kárpát -
alja, Dél vidék) csapat vett részt a küzdel-
mek ben. 

Pest megyét immár hagyományosan Szi -
getbecse csapata képviseli a tor-
nán. Ta valy hoz hasonlóan idén is
az id. Áj László, Schwarczen -
berger Zsolt, ifj. Áj László, Áj
Tamás és Bor bély József összeté-
telű csapattal álltunk ki a verse-
nyen. 

Az erőviszonyokat jellemzi,
hogy Szigetbecse csapatát a 11.
helyen rangsorolták olyan me -
zőnyben, amelyben több csapat
tagjai az adott nemzeti bajnok-
ságban szereplő egyesületből
kerültek ki, ezen felül a verse-
nyen nemzetközi mestert, illetve

profi versenyzőt felsoroltató csapatok is ne -
veztek.

Szigetbecse csapata az erős mezőnyben –
várakozáson felül teljesítve – a tavalyi ered-
ményhez hasonlóan ismételten az előkelő
ötödik helyet szerezte meg (a versenyben 4.
helyezett Ászár-I. csapatával egyenlő csapat-
pontot szerezve!). 

Mérlegünk öt győzelem, két döntetlen,
illetve két vereség, ezzel 12 csapatpontot és

21,5 táblapontot szereztünk, ami a csapat
eddigi legeredményesebb szereplésének
minősül! 

Az elért eredményhez a Pest Megyei
Sakkszövetség elnöke szóban fejezte ki gra-
tulációját.

Megbízott csapatvezetőként ezúton szeret-
ném megköszönni a csapat minden tagjának
a versenyen tanúsított fegyelmezett csapat-
munkát és a kitartó küzdelmet, amely meg-

hozta a fent leírt szép ered-
ményt.

Végezetül a versenyen tör-
ténő részvételünk anyagi és
erkölcsi támogatásáért ezúton
szeretnék köszönetet mondani
Szigetbecse Sport Egyesü let -
nek, Szigetbecse Község Ön -
kormányzatának, valamint a
Pest Megyei Sakkszövet ség -
nek.

Schwarczenberger Zsolt
sportegyesületi tag,  

megbízott csapatvezető

Márton-napi lampionos felvonulás

Szigetbecse eredményes részvétele a Magyar Sakkvilág Kupán

November 11. napja Márton-nap, melyhez szorosan kapcsolódik a
libából készülő ételek fogyasztása. Állítólag aki ezen a napon libát
eszik, arra gazdagság és bőség vár az év hátralevő részében is, bár
megjegyezném, hogy az már csak másfél hónap.

Na, de nem is ez a lényeg. A történetbeli Márton a középkorban
római katona volt, és miután megelégelte a háborúsdit, áttért a
keresztény hitre, és misszionáriusként járta a világot, így terjesztve a
kereszténységet. Ennek híre ment, és a papi méltóságok úgy döntöt-
tek, püspökké szentelik. Ám Mártonunk ezt nagyon nem akart, és ki
tudja, milyen felindulásból, egy libákkal teli ólban próbált megbújni
a szenteltetés elől. Csakhogy a kis jószágok hangos gágogásukkal
lebuktatták az őt kereső katonák előtt. Így Mártonból püspök lett, az
árulkodó libákból pedig vacsora. 

Szent Márton napján a pásztorok vesszőt adtak ajándékba a gaz-
dáknak. Ez volt a Szent Márton vesszeje. Köszöntőt is mondtak, a
gazda megfizette a béles adót vagy rétes pénzt. Márton vesszeje több-
ágú volt, úgy tartották, ahány ága van, annyit malacozik a disznó. 

A német nyelvterületekről ismert lámpás/fáklyás felvonulás, Ma r -
tinsumzug, szintén Szent Márton emlékét hivatott őrizni, és a jó cse-
lekedeteket jelképező fényt kívánja eljuttatni mindenkihez. Az idén
már tizenkilencedik alkalommal, november 10-én tartottuk meg
Szigetbecsén a Márton napi lampionos felvonulást. A felvonulás az
óvoda épületétől a Római Katolikus Templomig, majd onnan tovább
az általános iskola épületéig tartott. Az első résztvevők már felnőttek,
de van, aki még mindig őrzi az első lampionját. Nagyon népszerű az
ünnepség főleg az óvodások és a kisiskolások körében. A Katolikus
Templomban Szent Márton püspök történetét és a zenés műsort az 5-6.
osztályos tanulók mutatták be, a gyönyörű fehér lovon lovagló Már -
tont Szöllősi Bíbor alakította. Az előadást Ertl Anita pedagógus taní -
totta be. Most is sok gyermek, s felnőtt vonult lampionnal a kezében
és boldogan énekelték együtt a német dalocskát: Laterne, Laterne,
Sonne, Mond, und Sterne…

Köszönet mindenkinek a szervezésért, hiszen egy ilyen ünnepség
csak összefogással, sok „háttérszereplővel” valósulhat meg.      L. J.
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Akadályverseny és Diáksport Nap 2017. október 27.
Most már úgy tűnik hagyomány lesz az októberi akadályverseny.

Megszerették a gyerekek nagy örömünkre. Ugyan, így most felnőtt-
ként nagyon sok munkát, előkészületet jelent, de visszaemlékszem
gyerekként imádtuk az akadályversenyeket.

Összekötöttük idén is az akadályversenyt az Európai Diák -
sportnappal. Ez annyit jelent, hogy le kellet futni a 2017 m-t és 2 órán
keresztül valamilyen sporttevékenységet folytatni. Ennek a gyerekek
eleget tettek.

Az idei akadályverseny témája az egészség volt. Nagyon sok min-
den volt az állomásokon, ami egészséggel kapcsolatos volt. Mozgás,
játék, gyógynövény ismeret, egészséges táplálkozás. Az állomásokon
szülők és pedagógusok voltak, akik a gyerekekkel együtt élvezték a
feladatokat, és örömmel dolgoztak együtt, mivel azt tapasztalták,
hogy a gyerekek felkészültek voltak.

Nagyon sok előzetes feladat volt, amit már 1 hónappal előtte el -
kezdtünk: csoportalakítások, feladatok kiosztása, menetlevél, zászló,
jelvény, sapka, induló készítés, gyűjtőmunka (napraforgó, bodza),
tortakészítés, gyümölcs-zöldségszobor készítés.

Azt tapasztaltam,
hogy a gyerekek lel-
kesen, tele izgalom-
mal készültek. Na -
gyon ötletes neveket,
m e n e t l e v e l e k e t ,
zászlókat alkottak
(az iskolában megte-
kinthetők).

A rendezvény nap-
jára elkészültek a fi -
nomabbnál, fino-
mabb torták, és a

csodálatos szobrok, amik között nagyon nehéz volt eldönteni kié a
legszebb és legfinomabb (receptek a faliújságunkon).

A gyerekek fáradtan, éhesen jöttek be az iskolába és szinte mindent
felfaltak.

Természetesen az eredményhirdetés sem maradt el, de nem ez volt
a lényeg. Öröm volt végigélni a lekes felkészülést, látni a boldog,
fegyelmezett, daloló ifjúságot, és nem utolsósorban az elégedett szü-
lőket és kollégákat.

Én csak tiszta szívből gratulálni tudok mindenkinek és itt fejezem
ki köszönetemet mindazoknak, akik segítették, hogy ez a nap tartal-
masan, örömben teljen el, gyerekeknek, szülőknek, iskolai dolgozók-
nak, polgárőröknek.

Hiszen ezt a napot egy nagy összefogással hoztuk létre, ami az
utóbbi időben egyre jobban megmutatkozik iskolánkban.

Mészáros Edit

Első versenyünk november 10-én volt Kis -
kunlacházán. A II. és III. korcsoportban az
intézményi Bozsik labdarúgó versenyén vet-
tünk részt 2 kis lelkes csapattal. Sok ügyes
gyerekkel találkoztunk,akik most ismerked-
nek a labdarúgással vagy már évek óta űzik
ezt a sportot. Nagyon szimpatikus volt a ver-
seny, mert a játékosok sportszerűek voltak a
testnevelőik pedig segítőkészek, bátorítóak.
Tanulóink szépen helytálltak, a továbbiakban
azon dolgozunk az edzéseken, hogy sikere-
sebbek legyenek a következő mérkőzése-
ken.

Résztvevők: Horváth Ákos, Erdélyi
Máté, Kovács Áron, Sifrik Ferenc,
Farkas Bea, Karczagi Soma, Kith Róbert,
Asók Gábor, Bárány Zente, Horváth
Bence, Kutrovics Bence, Boros Botond.

Horváth Szabolcs, Karczagi Sándor és
Kovács Ottó segítségével jutottunk el a
versenyre.

A hétvégén részt vettem az alsó tago-
zatos „Grassroots” továbbképzésen,
melynek elvégzése feltétele volt a továb-

bi versenyzéseknek. A képzés nagyon jó
volt, ezeket az ismereteket a továbbiakban
alkalmazni fo gom az edzéseken.

Második versenyünk a ”Vollé 2020” ver-
senysorozat első versenye volt Budapesten.
Szintén II. és III korcsoporttal indultunk,
fiúk, lányok vegyesen. A lányok elhoztak
egy 1. és egy 3. helyet. Sok új gyerekkel vet-
tünk részt, akik először indultak röplabda
versenyen. Nagyon ügyesek és lelkesek vol-
tak. Még ebben a tanévben 3 ilyen versenyen

veszünk részt. Résztvevők: Mészáros Netti,
Illés Dorina, Dobrovolszki Vanda, Markó
Diána, Farkas Dorka, Mészáros Ditta, Oláh
Csilla, Mé száros Andrea, Kith Róbert,
Karczagi Soma, Bede Nikolett, Markó Lili,
Varga Viktória.

Ehhez a versenysorozathoz is tartozik to -
vábbképzés, melyen 2 hét múlva hétvégén
ve szek részt. 

Itt is kaptunk segítséget, hogy eljuthassunk
a versenyre. Az önkormányzat szállította a

gyerekeket a kisbusszal és Markó László
személyautóval. Nagyon köszönjük az
önkormányzat és a szülők önzetlen segít-
ségét.

Még amit tudni kell ezekről a verse-
nyekről, hogy a részvétel jutalma a sok
érmen és ajándékon kívül, hogy a verse-
nyek befejeztével sportszerekkel ajándé-
kozzák meg az iskolákat.

További jó felkészülést és sikeres ver-
senyzést kívánok mindenkinek!                         

Mészáros Edit
testnevelő

Megkezdődtek az iskolai sportversenyek
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Születések:
2017. 09. 23-án született

Gőgös Gergő és Keczán Rita gyermeke Bence

Házasságkötés
Lipsz Gizella és Szalay Zsolt

2017. 10. 27. napján házasságot kötöttek

Kausitz Barnabás Gergely és Matyák Mariann
2017. 11. 11. napján házasságot kötöttek

Csigás Viktor Dávid és Matyák Zsuzsanna
2017. 11. 11. napján házasságot kötöttek

Híreinkről, programokról többet és részletesebben a www.szigetbecse.hu weboldalon olvashat
LAPZÁRTA: 20 .52 ráunaj .81  

Kiadja Szigetbecse Képviselő-testülete. • Felelős szerkesztő: Lumei Sándorné • Felelős kiadó: Szigetbecse jegyzője.
A szerkesztőség címe: Szigetbecse, Petőfi S. u. 34. • e-mail: becsekronika@gmail.com • Nyomda: Press+Print Kft. • 

Megjelenik: kéthavonta

Anyakönyvi hírek

december  10. 15.00 óra: Szigetújfalui Zenebarátok Egyesülete szeretettel meghívja a lakosságot 

karácsonyi koncertjére a Szigetbecsei Római Katolikus Templomba

december 17. 15.00 óra: Szigetbecsei Zenebarátok Köre szeretettel meghívja a lakosságot 

karácsonyi koncertjére a Szigetbecsei Római Katolikus Templomba

december 21. 17.00 óra: Általános Iskola Nevelőtestülete szeretettel meghívja a lakosságot    

karácsonyi  ünnepségére az általános iskolába.     

december 31. 21.00 óra: Szigetbecse Sportegyesülete szeretettel meghív minden érdeklődőt a 

Retró Szilveszteri bálra, a Szigetbecse Petőfi Sándor Művelődési házba

Ünnepi programok

EMLÉKÉV 2018-ban
Wass Albert emlékév (születésének 110 évfordulója)
Semmelweis emlékév (Semmelweis születésének 200 évfordulója)

Újévi szokások
A január 1-i évkezdés a Gergely-féle naptárreform után vált általánossá.

Az újév első napjához számos hiedelem, babona kötődik, mert ennek a nap-
nak a lefolyásából következtettek az egész évre. Így például, semmit sem
szabad ezen a napon kiadni a házból, mert akkor egész évben minden ki -
megy onnan. Igyekeztek tartózkodni a veszekedéstől, házi viszálykodástól.
Női munkatilalmi nap is volt, nem szabadott mosni, varrni, fonni, de az
állatokat sem fogták be újévkor. Azt tartották, ha újév napja reggelén az
első lá togató férfi, az szerencsét hoz, ha nő, az szerencsétlenséget. Szokás
volt kora reggel friss vízben mosakodni, hogy egészségesek maradjanak.
Aki reggel a kútról elsőnek mert vizet, úgy mondták, elvitte az aranyvizet,
egész évben szerencsés lesz. Egyes vidékeken a mosdóvízbe egy piros
almát is tettek, ami szintén az egészség jelképe.

Bizonyos táplálkozási tilalmak is kapcsolódnak ehhez a naphoz.
Baromfit nem lehetett enni, mert a tyúk elkaparja a szerencsét, ellenben
ajánlatos volt a malachús fogyasztása, mert az kitúrja a szerencsét. A sze-
mes terményeket is ajánlatos enni – babot, lencsét –, mert akkor sok pén-
zük lesz a háziaknak. Sok vidéken rétest sütöttek szintén az hasonlóság
jegyében (hosszúra nyúlik az élet, mint a rétestészta. )

Szép hagyomány újév napján, hogy fiúgyerekek és legények házról-
házra járva verses jókívánságokat mondanak a háziaknak, akik cserébe
megvendégelik őket. Egyes falvakban az újévköszöntők a portákon gabona
magvakat szórnak szét, hogy bő termés legyen. Ezeket a magokat aztán a
tyúkoknak adták a háziak, hogy sokat tojjanak. A hajnali időjárásból az
egész évre jó soltak, ha szép idő volt, mezőgazdasági szempontból jó lesz
az esztendő, ha csillagos az ég, rövid lesz a tél.

Köszönet
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Molnár Károly temetésén megjelentek, Őt utolsó útjára
elkísérték. Gyászunkban osztoztak, sírjára elhelyezték az
emlékezés koszorúit.     

Gyászoló felesége és gyermekei
******

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halot-
tunkat, Gyergyádes Farkast 2017. szeptember 19-én utol-
só útjára kísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek.                      

Gyászoló család
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