XIX. évfolyam 5. szám

2017. szeptember-október

SZIGETBECSEI
KRÓNIKA
15. FALUNAP
Köszönjük a lakosság támogatását!
Augusztus 26-án gondos előkészület után rendezte meg Szigetbecse a tizenötödik falunapját a Balassi téren. Szép környezet, művészek színvonalas fellépése, finom ételek, jeges italok, igazi nyári meleg, tánc, vigasság, jó hangulat, óriási
lakossági összefogás. Ez mind-mind jellemezte e napot, melyet ismételten nagyon sikeresnek mondhatunk.
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A tizenötödik falunap
Augusztus 26-án gondos előkészület után rendezte meg Szigetbecse a tizenötödik falunapját a Balassi téren. Szép környezet, művészek
színvonalas fellépése, finom ételek, jeges italok, igazi nyári meleg, tánc, vigasság, jó hangulat, óriási lakossági összefogás. Ez mindmind jellemezte e napot, melyet ismételten sikeresnek mondhatunk.
A mostani falunap is a művelődési házban megtartott sakktornával
indult. Délben a főzőverseny is elkezdődött, s az ínycsiklandozó, fenséges illatok a térre csalogatták az embereket, ahol a déli óráktól késő
éjszakáig folyamatosan szórakoztató műsorokat láthattak, hallhattak az
idelátogatók. A gyermekek szórakoztatására vidámpark települt a térre,
az érdeklődők kézműveskedhettek, arcfestést kérhettek, s közelebbről is
megnézhették a tűzoltókocsi felépítését.

Zsúfolásig megtelt a tér helyi és környékbeli emberekkel, akik részére – a jó hangulatú programokon túl – a szervezők gondoskodtak elegendő étel-ital kínálatról is. Tikkasztó meleg fogadta a helyi és a környékbeli amatőr csoportokat, együtteseket, sztárvendégeket, akik
vidám, színvonalas műsorral szórakoztatták az idelátogatókat.
Takács András polgármester köszöntő beszéde után a harmonikások
műsorát hallhattuk, majd Halassy Eszter makádi diáklány énekelt. Ismét
megnézhettük a Csiribiri mazsorett csoportot, majd három nyugdíjas
klub is bemutatkozott vidám előadással. A Rőzse együttes hangulatos
táncbemutatója alatt a nézők is táncra kerekedhettek.
Mosolyt csalogatott az arcokra kismamáink mamin-baba tornája.
Főként a fiatalabb korosztály körében aratott nagy népszerűséget Dér
Heni énekesnő táncos előadása. A többi korosztály számára is kellemes
műsort adott a JU és ZSU Társulat. Bemutatkozott a Ráckevei Vénusz
Színház egyik tehetséges, jó hangú énekes-színész tagja, Kósa Dénes is.
A komolyabb zenei műfajt kedvelők körében is nagy sikert aratott dalaival, szép hangjával Vikidál Gyula és Sasvári Sándor. Közben tűzzsonglőrök szórakoztatták a nézőket. Deminger Dia és Bence szigetbecsei testvérpár gyönyörű hangját, dalait hallgathattuk meg még az esti
órákban.
Az est fénypontja természetesen most is a káprázatos tűzijáték volt,
melyet hajnalig tartó diszkó követett.

Általános vélemény a megkérdezettek körében, hogy a környező települések egyik legszínvonalasabb falunapja volt a mostani. Köszönet
illeti a falunap szervezőit, akik most is sokat dolgoztak a rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében. A legnagyobb köszönet a lakosságot, üdülőket, vállalkozókat illeti. Az ő anyagi támogatásuk nélkül – az előző évekhez hasonló – színvonalas falunapot nem tudott
volna rendezni az önkormányzat. A támogatók listája a Krónika 6. oldalán olvasható. Köszönet illeti az összes amatőr fellépőt, akik
honorárium nélkül szórakoztattak bennünket. Köszönjük Szigetbecse! Reméljük, jövőre újra ugyanitt találkozunk!
Lumei Joli
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Mise és koszorúzás a kitelepítettek emlékére

A magyar kormány döntése a magyarországi németek kitelepítéséről a magyar történelem egyik legsötétebb szégyenteljes foltja,
mely semmivel nem menthető. 1945. december 29-én adták ki a rendeletet a magyaror-

szági német lakosság „áttelepítéséről”.
Másfél év alatt mintegy 250 000 embert
űztek el mindenüktől megfosztva, erőszakkal
szülőföldjéről. Öregeket, gyermekeket, aszszonyokat, kollektív bűnösként megbélye-

gezve őket csak azért, mert német nemzetiségűek voltak, mert anyanyelvüket, kultúrájukat és hagyományaikat több évszázadon és
sok generáción át is megőrizték.
Szigetbecséről 1946. május 21-én telepítettek ki először családokat Nyugat-Németországba, Kronachba. Ez szám szerint 139
főt, ill. 44 családot érintett.
1947. augusztus végén volt a 2. kitelepítés. Ekkor 247 főt, ill. 82 családot KeletNémetországba, Pirnába hurcoltak el.
2017. augusztus 27-én, vasárnap a reggeli szentmisét a kitelepítettek emlékének
szentelte a lakosság. Brezina Károly plébános úr prédikációjában a kitelepített emberek
tragikus, kegyetlen sorstalanságáról beszélt a
hívőknek. Túlélésükben, szenvedéseikben
sokat segített az Istenhez való imádságuk,
hitük, mely lelki támasz volt számukra. A
misét követően a Német Nemzetiségi Önkormányzat megkoszorúzta a templom
falán lévő kitelepítési emléktáblát.
Lumei Joli

Sakk híradó
2017. augusztus 26-án került megrendezésre a X. Falunapi
Sakktorna a helyi művelődési ház nagytermében. Részt vettek a szigetbecsei, a szigetszentmártoni csapatok tagjai és a környékbeli sakkozni szerető fiatalok, felnőttek.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Takács András polgármester, Riedl Béla alpolgármester, Schmidt Mihály, az SE elnöke és
Sorodi László, az SE vezetőségi tagja. A bírói teendőket Csuka
Gyula szakosztályvezető látta el, a jegyzői feladatokat Losonczi
Lajos tanár úr végezte, Schwarczenberger Zsolt csapatvezető a szervezésben vett részt.
A versenyt Takács András polgármester nyitotta meg és adta át a
díjakat, a kupát, az érmeket, az okleveleket és a tárgyjutalmakat.
Megnyitó beszéde után polgármester úr sakkozóink és sakkbarátaink
nevében két nagyrabecsült és tiszteletreméltó kort elérő sakkozónkat
köszöntötte születésük jubileumi évfordulója alkalmával. Nevezetesen: a 80 éves Losonczi Lajos tanár úr alapító tagunkat és a 75 éves
Rósenberg Róbert sakkozónkat. A szeretetteljes gratuláció mellett, a
jelenlévők nagy tapsa közepett eegy-egy emlékserleg és emléklap
átadásával is kifejezésre juttatta nagyrabecsülését. Az érintettek meghatottan fogadták köszöntésünket.

A versenyt id. Áj
László
mesterjelölt
sakkozónk nyerte Tábor József nemzetközi
mester és Leidl István
sakkozónk előtt.
Gratulálunk.
Az
elkövetkező
2017/18. évi megyei I.
osztályú csapatbajnokságban 17 fővel veszünk részt. Az évnyitó
megyei értekezletre
2017. szeptember 16án kerül sor Dunakeszin. A bajnokság 2017. október 1. és 2018. május 13. között fog zajlani. Köszönjük Losonczi Lajos tanár úr és Schwarczenberger Zsolt,
valamint Szerediné Magdika közreműködését.
Sikeres sakkozást az új sakkévben!
Dr. Csuka Gyula szakosztályvezető
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Becsengettek
Szeptember elseje
Szeptember elseje
elérkezett végre.
Örömöt csillant az
elsősök szemébe.
Még alig pitymallik,
ők már talpon vannak,
nehezen várják, hogy
útnak induljanak.
Kis táskájuk fénylik,
vadonatúj, tiszta.
Benne ábécéskönyv,
tolltartó és irka.
Üres lett a fészek,.
kirepült a madár.
A sok kicsi elsős
már iskolába jár.
(Osvát Erzsébet)

Hivatalosan is véget ért a nyár, szeptember 1-jén megkezdődött
a 2017/18-as tanév. A kormány, hasonlóan a tavalyi évhez, az
iskolakezdés előtt jelentős terheket vett le a szülőkről. Ebben a
tanévben minden alsó és felső tagozatos diáknak alanyi jogon,
ingyen járt a tankönyv. A rászoruló gyermekek továbbra is ingyenesen étkezhetnek az iskolákban. A tanév megkezdésével ismét a
tanulásé a főszerep.
Szeptember 1-én reggel községünkben is megindult a zsongás, a
viszonylag csendes utcákon megjelentek a – nyári napokban igencsak keveset látott – diákok, kis elsősök a hátitáskájukat cipelő szüleik kíséretében. Ifj. Raffay Béla igazgató úr tanévnyitó beszédében
kiemelte a nyitottság fontosságát: „Legyünk nyitottak, még nyitottabbak, ne féljünk attól, hogy sebezhetővé válunk közben, de tudjuk,
hogy amikor jobban nyitunk a környezetünkre több olyan dologgal,
emberrel is találkozhatunk, melyek meglephetnek bennünket. Ha
nyitottak vagyunk, megnő a világ, kitárulnak a lehetőségek, megtapasztalható az ősbizalom… Ne féljünk nyitottnak lenni, attól tartva,
hogy, ami elér az rossz, az fáj, mert ezek az új tapasztalatok csak
még több lehetőségre és választásra adnak újabb és újabb esélyt. A
nyitottság maga az élet, a nyílt létezés
kincs melynek átélésével megszabadulhatunk félelmeinktől és akkor bátrak
leszünk, ha már bátrak vagyunk, akkor
merünk bízni egymásban, a világban,
abban, amit mi itt közösen – szülők,
tanárok – a gyermekekért és az ő egészséges fejlődésükért, a bennük rejlő
képességek és lehetőségek kiaknázásáért
teszünk.”
Szigetbecsén 151 tanuló kezdte meg
tanulmányait. A gyerekekkel 15 fő szakmailag jól felkészült, munkájára igényes
pedagógus foglalkozik. A délelőtti tanórákat követően ebéd után a napköziben,
illetve tanulószobai foglalkozásokon
készülnek a gyerekek a következő tanítási napokra, az utolsó két órában a diákok
érdeklődésüknek megfelelően szakkörökön, pl.: társastánc, tűzzománc, röplab-

da, sakk (a hangszeres oktatás bevezetése tervezés alatt) vehetnek
részt, de korrepetálásra is lehetőséget adnak a pedagógusok. A foglalkozások 16:00 óráig tartanak.
Módszereinkben továbbra is az élménypedagógia alkalmazását
igyekszünk leginkább alkalmazni, mert a mai gyerekeket a régi
módszerekkel hatékonyan tanítani már nehézkes, sőt gyakran lehetetlen. Ehhez a technikai hátterünk biztosított, bár a gépek gyorsan
elhasználódnak, pótlásukra pénzforrásunk nincs.
A gyermekek nevelésének első és legfontosabb színtere a család,
az iskolánk feladatait csak a szülőkkel együttműködve tudja megoldani. Ezért nevelésünkben és oktatási folyamatainkban, kiemelkedő szerepe van a pedagógus-szülő-tanuló kapcsolatrendszernek,
a bizalomra épülő együttműködésnek, az egymás kölcsönös tiszteletére, a toleranciára, az együttműködési készségre és egymás kölcsönös segítésére, támogatására.
Személyi változások is történtek az idei tanévben: A tavaly érkezett Hideg-Nagy Ágnes tanítónő szülési szabadságra ment, helyet-
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te Bécsi Beáta Margit tanítónő kezdte meg iskolánkban az oktatónevelő munkát. Német nyelvtanárral is gazdagodott iskolánk, Ertl
Anita tanárnő személyében.
Iskolánk intézményvezetője: Raffay Béla, intézményvezetőhelyettese: Csoba Attiláné.
Osztály
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Összesen fő:
24
16
18
14
25
18
22
14

Osztályfőnök
Majorosné Widemann Tünde
Parti Katalin
Györkéné Varsányi Andrea
Bécsi Beáta
Csendesné Ferenczi Gyöngyi
Csoba Attiláné
Mészáros Edit
Vég Alexandra

Az első osztályosok napközis tanítónője Bak Gáborné, a 2-3-4.
osztályosok napközis tanítója: Kőhegyiné Lengyel Anikó.
Tanulószobában naponta felváltva Mészáros Edit, Ertl Anita,
Mesterné Szabó Beáta és Raffay Béla pedagógusok vannak a tanulókkal.
SZAKTANÁROK
magyar irodalom: Györkéné Varsányi
Andrea, magyar nyelvtan: Györkéné
Varsányi Andrea és Jeschek Ibolya, történelem: Bráda Zoltánné, német nyelv: Ertl
Anita, Jeschek Ibolya, Vég Alexandra, matematika: Csendesné Ferenczi Gyöngyi, Csoba
Attiláné, informatika: Csoba Attiláné, Parti
Katalin, természetismeret, biológia és földrajz: Mesterné Szabó Beáta, fizika:
Csendesné Ferenczi Gyöngyi, kémia: Takács
Tímea, testnevelés: Mészáros Edit, etika:
Parti Katalin, Györkéné Varsányi Andrea,
Baki Gáborné, ének: Bak Gáborné, rajz:
Kőhegyiné Lengyel Anikó, Bécsi Beáta
Margit, technika: Ertl Anita, Vég Alexandra,
Kőhegyiné Lengyel Anikó.
Őszi szünet: 2017. október 30-ától 2017.
november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. október 27. (péntek).
A szünet utáni első tanítási nap: 2017. november 6. (hétfő).
Téli szünet: 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. december 22. (péntek),
A szünet utáni első tanítási nap: 2018. január 3. (szerda). A szorgalmi időszak első féléve 2017. szeptember 1-től 2018. január 19ig tart. Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót illetve
gondviselőjét 2017. január 26-ig tájékoztatjuk a félévi értesítő által.
Tavaszi szünet: 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A
szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. március 28. (szerda). A szünet utáni első tanítási nap: 2018. április 4. (szerda).
Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban
2018. március 10-e szombat tanítási nap – amelyen a március
16-i pénteki napot, 2018. április 21-e szombat munkanap – amelyen az április 30-i hétfői napot dolgozzuk le.
TÉMAHETEK
2018. március 5-9. Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás
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2018. április 9-13. Digitális témahét
2018. április 23-27. Fenntarthatósági témahét
A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a
tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános
iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat
fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat
jogosult dönteni.
Szigetbecsén a felhasznált 6 nap:
1. Őszi nevelési értekezlet
2. DÖK-nap 2017. december 22. (péntek)
3. Farsang (egy februári szombat cserélődik a márc. 10. szombati munkanappal)
4. Tavaszi nevelési értekezlet április 4.
5. Pályaorientációs nap 7-8. o. (az 1-6.-nak mesterségem címere
címmel vetélkedő vagy akadályverseny lesz)
6. Pedagógus kirándulás
Nyílt tanórákon a szülők bekukkanthatnak gyermekeik tanóráiba,
amelyet november 2. hetében tartanak az iskolában.
Országos mérések, értékelések: A nyelvi mérésre, ami a 6. és 8.
évfolyamot érinti, május 16-án, szerdán kerül sor. Május 23-án

országos kompetencia mérés lesz a 6. és 8. osztályosoknak matematika és magyar tantárgyból. NET FIT mérésen az iskola valamennyi tanulója érdekelt, itt a gyermek fizikai állapotát mérik fel.
Erre várhatóan január 9. és április 27. közt kell sort keríteni.
Nagy öröm, hogy ez évben 24 első osztályos tanuló iratkozott be
iskolánkba. Ez annak is köszönhető, hogy a leendő elsősök „Suli
kóstoló” keretében megismerkedhettek az iskolával, az elsős tanító
nénivel. Ezt szeretné az iskola az idei évben is megszervezni.
Előreláthatólag erre december 5-én, február 6-án és április 10-én
kerül sor. Az alsós munkaközösség szeretettel várja az iskola iránt
érdeklődőket.
Szeptember 29-én akadályversennyel egybekötött egészségnapot
szerveznek a pedagógusok. A karácsonyi ünnepség, mely minden
évben igen színvonalas, a lakosság ünnepi hangulatát emelő rendezvény, december 21-én 17 órai kezdettel lesz megtartva. Május
25-én „Ki mit tud?” vetélkedő lesz az iskolában. Erről részletes
tájékoztatás a későbbiekben fog megjelenni. A nyolcadikosok ballagási ünnepsége június 15-én lesz.
A napközis gyermekeknek szükségük van a délutáni nyugodt
környezetre. Ezért kérés a szülők felé, hogy a napközös gyermekeket 15.30 előtt ne vigyék el, ne zavarják a napközisek nyugalmát.
Lumei Joli
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KÖSZÖNET
Szigetbecse Község Önkormányzata nevében megköszönöm a lakosságnak, vállalkozóknak, szervezeteknek az anyagi támogatását, amelylyel hozzájárultak a 2017. évi falunap megrendezéséhez. Megköszönöm továbbá mindazon civil szervezetek, magánszemélyek segítségét,
akik a rendezvény előkészítésében, lebonyolításában önkéntes munkával részt vettek.
Takács András polgármester

Falunap támogatói
Ács Lajos
Ács Sándor (Sanci)
Ács Tamás
Ádám Valéria
Ágoston László
Antal Mária
Asók család
Asztalos István
Auerbach Péter
Bak László és családja
Bán József
Bán Lilla
Bán Szabolcs
Becsei Vendéglő
Bede Attila
Benczúr Sándor
Benke Jánosné
Béres János
Béres Olívia
Bezsenyi János
Bezsenyi Mária
Bobrovácz Ferenc
Bodó Jánosné
Borbély József
Borbély Józsefné
Borbély László
Borbély Lászlóné
Borbély Mária
Boros Bence Dániel
Boros Ferenc
Boros Lilo René
Brodmann József
Brodmann Józsefné
Brodmann Piroska
Czár János
Czár Péter
Cserna Evelyn
Cserna Zsigmond
Csoba Anita
Csoba Attiláné
Csoba Judit
Csordás Anita
Csordás Csaba
Csordás Sándorné
Csordásné Michélisz
Inez
Csöme Kft.
Darók Dániel
Darók Daniella
Darók Éva
Darók László
Deminger János
dr. Gazsi Gyula
dr. Horváth Gábor
dr. Kajtár Gábor
dr. Kajtár István
dr. Khatib Abdalla
dr. Szécsi Gábor
Draspó család
Draspó Kft.
Drevenkáné P. Hedvig
Elke Leipold
ELOHIM Kegyeleti
Szolgáltató Kft.
Erdélyi Vilmos

Erdős Benedek
Erdős Krisztián
Erdősné Kovács Mária
Erdősné Papp Mariann
Erika és Peti BÜFÉ
Fábián László
Fehérvári Ilona
Feigl Dániel
Feigl Donát
Feigl Erika
Feigl Gabriella
Feigl Gáspárné
Feigl József
Feigl Lipótné
Feigl Nándor
Feigl Noémi
Feigl Péter
Feiglné Túróczi Éva
Fejes Mónika
Fövenyi Attila
Fövenyi Eszter
Fövenyiné Kelemen
Ágnes
Frici autómentő
Gacs Ilona
Gajdos Györgyné
Gazsi BRAVÓ Máté
Glöckl László
Glöckl Lászlóné
Gonda Sándor
Gózon Lilla
Gőgös Béláné

id. Schmidt Mátyás és
családja
id. Vincze Tiborné
ifj. Feigl Bódogné
ifj. Jánosi Miklós
ifj. Michélisz János
ifj. Nagy Ferenc
ifj. Pintér András
ifj. Podruzsik László
ifj. Podruzsik Sándor
ifj. Rácz Ferenc
ifj. Schmidt József
ifj. Schwarczenberger
Károly és családja
ifj. Szabó Zoltán
ifj. Tuska Árpádné
Illés Adél
Illés Balázs
Illés Lajos
Illés Péter
Jancsó Emőke
Jankovics Ferenc
Jankovics Ferencné
Jankovics Melinda
Jánosi Fanni
Jánosi Miklós
Jánosi Patrik
Jónak Éva
Jónak József
Jónakné Riemer Judit
Juhász Edit
Juhász István és családja
Grill család, Grillné Marika Juhász Károly
Groszmann Szerelvény
Juhász Károlyné
Gubár Imre
Juhász Krisztina
Gyergyádes Ágnes
Juhász Lászlóné
Gyergyádes Éva
Juhász Magdolna
Győri András
Kancsár Tibor
Győri Andrásné
Karácsonyi Hunor
Győri Judit
Karácsonyi Kata
Győri Lajosné
Karácsonyi Zsolt
Győri Zsolt
Katona József
Hargitai Anita
Katona Marcell
Hargitai János
Katona Mónika
Hargitai Jánosné
Katona Norbert
Herbert Wasmund
Kausitz Barnabás
Hiesz Márton
Kausitz Gyöngyi
Hoffmann Cintia
Kausitz Károly
Hoffmann Ildikó
Kausitz Károlyné
Hoffmann István
Kelemen Istvánné
Hoffmann Marcell
Kelemen Margit
Hoffmann Marianna
Kenessey Szilvia
Hoffmanné Bogdán
Keszthelyi Balázs
Krisztina
Keszthelyi Ignác
Holdonner János
Keszthelyi Ignácné
Horváth Gyuláné
Keszthelyi László
Horváth József
Keszthelyi László Mihály
Horváth Szabolcs
Keszthelyi Máté
Hubai Benedek
Keszthelyi Szilvia
Hubai László
Király Judit
id. Brezina Ferenc
Kircsák Zénó
id. Jánosi Miklós
Kiskunlacházi Polgárőr
id. Losonczi Lajos
Egyesület
id. Méri Jenő
Kiss József
id. Pintér András
Kiss Marianna

Kith János
Kith Jánosné
Koller Ferencné
Kolter Tibor
Kolterné Michélisz
Mária
Kovács Hajnalka
Kovács Istvánné
Kovács László
Kriskó Alíz
Kulimak Mária
KUNÉPSZOLG. Kft.
Laki József
Lelkes Ferenc és családja
Lerner Ibolya
Lerner Mária
Lerner Péter
Lernerné Vrobovszky
Judit
Losonczi Béla
Losonczi Dénes és családja
Lubianker Dávid
Lukács Virág
Lumei Sándor
Lumei Sándorné
Magasitz Lajos
Majerné Schőn Klára
Major Béláné
Major József
Major Józsefné
Major Kinga
Manger Róbert
Manger Róbertné
Marosvölgyi Margit
Mary Rose Kft.
Massza család
Mayer Istvánné
Mayer Julianna
Mayer Mártonné
Mester Miklós és családja
Mező Erika
Michélisz János
Mizik Zsuzsanna
Molnár Károlyné
Molnár László
Molnár Lászlóné
Montvai Dóra
Montvai Tamás
Montvai Zita
Nagy Dávid
Nagy Erzsébet
Nagy Ferenc
Nagy Ferencné
Nagy Imre
Nagy Imréné
Német Nemzetiségi
Önkorm.
NIKA-Szatócs Kft.
Szigetbecse ABC
Noska Gábor
Novák Alexandra
Novák István
Oláhné Brodmann
Katalin

Oroszi Kálmán
OTP Ráckevei fiók
özv. Garami Jánosné
özv. Hoffmann Istvánné
(Dunasor)
özv. Hoffmann Istvánné
(Zöldfa utca)
özv. Illés Lajosné
özv. Michélisz Jánosné
özv. Riedl Árpádné
özv. Tuska Árpádné
Pajor Mária
Pákozdi Pálné és
Pákozdi Pál
Pálfalvi József Gáborné
Palicz Júlia
Patalenyszky Attila
Patalenyszkyné Galydos
Mária
Pilczinger Zsolt
Pilczingerné Major
Hajnalka
Pintér Magdolna
PITTAIR Kft
Pleizer Vendel
Podruzsik Sándor
Pullai Jenőné
Rédl család
Répás Tünde
Riedl Béla
Riedl József
Riedl Kornél
Riedl Norbert
Riedl Ramóna
Riedl Renáta
Riedlné Bogdán Tímea
Sánta János
Sári Metál
Vegyeskereskedés
Sárosi Emil
Sárosi Imréné
Sas Viktória
Schmidt Balázs
Schmidt Boldizsárné
Schmidt Dávid
Schmidt László és
családja
Schmidt Mihály
Schmidt Mihályné
Schmidt Vilmos
Schmidtné Radinkó
Ágnes
Schneck Tibor
Schneckné Bukovszky
Judit
Schneider Mihályné
Schőn Jánosné
Schőn Marcsi
Schwarczenberger Attila
Schwarczenberger József
Simon Mihály
Síró Attiláné
Soltész Mária
Soós Ferenc
Sorodi László

Sós Boglárka
Sós László
Sós Soma
Sósné Michélisz Edina
Stáhly Péter
Stock Ildikó
Sümegi Ferenc
Sümegi Józsefné
Szabó Anikó
Szabó D. Marianna
Szabó Milán
Szabó Szerszámkészítő Bt.
Szabó Szilvia
Szabó Zoltánné
Szadai József
Szadai Józsefné
Szadai Józsefné
Szalai Zsolt
Szanyó Zsuzsanna
Szanyóné Brodmann
Zsuzsanna
SZEBBEK - Szerda Esti
Borozós Barátok
Széman és Varga
Könyvelő Iroda
Szeredi Tamás
Szigetbecsei Nyugdíjas
Klub
Szombathelyi Gábor
Szűcs Béla
Szűcs Ferenc és családja
Szűcs Vilmos és családja
Takács András
Takács József
Takács Sándor
Takácsné Wadle Judit
Taligás János
Tapodi Mihályné
Tisztán Ferencné és
családja
Tóth József
Tuska Árpád
UNIVERSAL Kft.
Vághi József
Vágó Györgyné
Várady Balázs
Varga Eszter
Varga Kristóf
Varga László
Varga Lászlóné
Végh Erzsébet
Végh Mária
Vér Tibor
Vidák György
Vincze Tibor
Vrobovszky András
Vrobovszky Andrásné
Wágner Barbara
Wágner József
Wágner Judit
Wágnerné Ádám Ildikó
Z-VINO Kft.
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Bojlis horgászat

Szigetbecse községünk jelentős része békés, csendes természeti szépséggel és értékkel rendelkező üdülőterület, ahol nagy tért
hódít – holtágunk és a Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág halállományának köszönhetően – a horgászat. Az ősz beköszöntével vizeink hőmérséklete is megváltozott, ami más lehetőséget is ad a horgászati módszer kiválasztásához. A szigetbecsei strand területén a napokban „bojlis horgászat” lett meghirdetve. Erről beszélgettem Czár Jánossal, a Szigetbecsei Horgász Egyesület vezetőségi tagjával.
– Mi az a bojlizás?
– Talán nem túlzás azt állítani, hogy az egyik
leggyorsabban fejlődő horgászmódszer a
bojlizás. A bojlival reális esélyünk nyílik átlagon felüli, kapitális halak kifogására. Ha
valaki meghallja azt a szót, hogy bojlizás,
általában egyből a nagyméretű „biliárd” golyók és a hozzá passzoló sokszor „kampó”
méretű horgok jutnak az eszébe. Célravezetőbb, ha finomabb szerelékkel próbáljuk
üldözőbe venni célhalainkat.
A bojli úgy van „felépítve”, hogy kielégítse a nagy pontyok teljes tápanyagigényét, ez
emeli ki a többi csali közül, és emiatt válik
oly hatékony nagyhal-csemegévé. Fő alkotóelemei a különböző hallisztek, húslisztek, növényi lisztek, természetes kivonatok, olajok
és csábító aromák. A speciális beltartalom
mágnesként vonzza a nagy halakat, míg – kis
túlzással – taszítja a kicsiket. Ezért is lehet
segítségével szelektálni, azaz a nagyját kiválogatni.

A bojlizás technikájának nem átgondolt
használata veszélyes is lehet, hiszen azzal egy
kisebb tó halállományából a nagyobb egyedek rövid időn belül eltüntethetők lennének. 8
kg-nál nagyobb pontyot megtartani tilos! A
kifogott méretes halakat vissza kell tenni a
vízbe, hogy a halállomány megmaradjon.
Egyetlen sporthorgásznak sem lehet az a
célja, hogy az élmények átélése, a szórakozás
egyenlő legyen az élőlények pusztításával.
– Milyen okmányok kellenek a horgászathoz? Hol lehet ezeket kérni? Mennyibe
kerülnek? Vizsga kell hozzá?
– Okmányok kellenek a horgászathoz. Felnőtt vagy ifi horgász esetében: Horgász igazolvány, Állami horgászjegy, Területi jegy,
Tagsági lap, Fogási napló, Személyi igazolvány, Gyermekhorgász esetében az állami
horgászjegy ingyenes.

Árak: állami horgászjegy és fogási napló
2.200 Ft, emelt díjas (szankciós) állami horgászjegy és fogási napló 4.200 Ft, kedvezményezett állami horgászjegy és fogási napló
200 Ft, kedvezményezett emelt díjas (szankciós) állami horgászjegy és fogási napló
2.200 Ft. Kedvezményezettek a 15 év alattiak
és a 70 éven felüliek.
Területi engedélyek: Kedvezményes területi jegy adható ki a Magyar Országos Horgász Szövetség tagi köréhez tartozó (közte az
RDHSZ) horgász egyesületek tagjai részére.
Éves díjak: felnőtt 25 eFt, felnőtt bojlis 45
eFt, felnőtt mellékvízi 20 eFt, ifjúsági 5000
Ft, gyermek tagság nélkül 500 Ft. 5 napos
felnőtt 13 eFt, bojlis 17 eFt, felnőtt napi
3 eFt, ifjúsági napi 2 eFt. Horgász vizsga
kötelező a horgászoknak.
– Községünk vizeiben milyen haltípusok
találhatók? Mi a fogható mennyiség községünk vizeiben?
– A Duna halállománya viszonylag szegény,
mindössze ötvenkét dunai halfaj ismeretes.
Legjellemzőbb halfajok a keszegfélék, a
ponty, a csuka, a harcsa, a süllő, az amur. A
fogható (megtartható) halmennyiségekre szigorú szabályok vonatkoznak. Például felnőtt
és bojlis éves területi jeggyel rendelkezők:
Napi darabszám korlátozás alá eső halfajokból naponta legfeljebb 5 db, de fajonként legfeljebb 3 db, a darabszám korlátozás alá nem
tartozó őshonos halfajokból naponta legfeljebb 5 kg fogható. Napi darabszám korlátozás alá eső halból (amurt is beleértve) maximum 60 kg megtartására jogosít.

– Milyen tevékenység tartozik a Szigetbecsei Horgász Egyesülethez?
– Horgászegyesületünk a Ráckevei Dunaági
Horgász Szövetség tagegyesületeként működik, 1947-ben alakult 15 fővel, ma már 280
fő tagságunk van. Székhelyünk: Szigetbecse
Réti u. 4. sz. alatt van. Nálunk kell igényelni
a tagsági igazolványokat, horgászati engedélyeket.
– Mi a feladatotok, milyen rendezvényeket
szoktatok tartani tagjaitoknak?
Egyesületünk civil szervezetként működik,
nincs fizetett alkalmazottja. Rengeteg adminisztrációs munkával jár a horgászati ügyintézés, melyet társadalmi munkában látunk el.
A horgászengedélyek kiadásán kívül évente
egyszer horgászversenyt s egyszer bojlis versenyt szoktunk tartani. Horgásztábort tartunk évente kétszer gyermekeknek és egyszer
ifiknek. A táborokban szakemberek oktatják a
résztvevőket. Fontos célunknak tekintjük az
ifi- és gyermekhorgászok horgászati ismereteinek bővítését, a természet szeretetére, környezettudatos magatartásra nevelést, valamint a Duna-ág és az ott élő állatok, halak
megismerését.

– Miért jó a horgászversenyen részt venni?
– Horgászversenyre több okból is érdemes
járni. Egyrészt sokat lehet tanulni, másrészt
ha jó versenyen vagyunk, akkor a hangulat
garantált. Mint minden versenynek, úgy a
horgászversenynek is van izgalma, és mint
tudjuk, ez jó hatással lehet a teljesítményünkre. Lehet, hogy ez nem pont a versenyen fog kicsúcsosodni, de ilyen helyzetekben sokkal több dolgot kipróbálunk, akár
olyat is, amire hétköznapi peca során nem
kerülne sor.
Köszönöm a beszélgetést. Jó horgászást
kívánok!
Lumei Joli
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Képviselő-testületi ülés
2017. augusztus 1.
• Pályázat egészségügyi alapellátást biztosító intézmény fejlesztésére
• Megállapodás bölcsődei férőhely biztosítására Ráckeve városban
• DAKÖV Kft.-vel marad továbbra is a szolgáltatási szerződés
• Pályázat szociális célú tüzelőanyag vásárlási támogatásra
Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
pályázatot nyújt be az „Önkormányzati
tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó
intézmények fejlesztésének támogatása
Pest megyében” című pályázati kiírásra.
Pályázat elnyerése esetén a háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületét kívánja
bővíteni és felújítani. A pályázatírással a
Tempó-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t bízza meg. A pályázatírás
díja 150.000 Ft + áfa, a szakértői díj összege 75.000 Ft, amelyet a 2017. évi költségvetéséből biztosít. A képviselő-testület sikeres pályázat esetén a pályázatot író kft.
részére az elnyert összeg nettó 3%-át + áfát
sikerdíjként biztosítja.
***

tás biztosítására vonatkozó feladat-ellátási
megállapodásunk nincs Ráckeve Város
Önkormányzatával. Ennek érdekében az
Önkormányzat felkereste Ráckeve Város
Önkormányzatát. Feladatellátási megállapodás-tervezet alapján a 2017-2018-as
nevelési évben 4 szigetbecsei gyermeket
tudnának fogadni. A bölcsődei étkeztetés
és gondozási díj összege 2630 Ft/fő/nap.
Ez az összeg 2017. december 31-ig érvényes. Jövőre feladatalapú támogatás lesz
a bölcsődénél is, ezért akkor más összeget kell fizetni, amit most még nem tudnak. Szigetbecse Község Képviselő-testülete Ráckeve Város Önkormányzata
által megküldött 2017. évi önköltségszámítás alapján úgy határozott, hogy a bölcsődei ellátás biztosítására feladatellátási
megállapodást köt Ráckeve Város Önkormányzatával.

Több szigetbecsei lakos szeretné bölcsődébe járatni gyermekét, de bölcsődei ellá-

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani szociális célú tüzelőanyag
vásárlása kiegészítő támogatására. A
vállalt önerő összege 121.920 Ft, melyet
költségvetéséből biztosít. A képviselőtestület kijelenti, hogy a rászorultak részére biztosított szociális tűzifáért ellenszolgáltatást nem kér.
***
A képviselő-testület tagjai a civil szervezeti vezetőkkel együttműködve megtárgyalta a falunapi előkészületeket, feladatokat, felelősöket. Egyebek napirend
keretében még telekvásárlási, telekbérleti ügyekben döntött.

***

2017. augusztus 22.
• Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez
• Víziközmű vagyonrendezési megállapodás
• Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló
• Beszámoló Szigetbecse Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának 2016. évi gyámügyi tevékenységéről
• Települési arculati kézikönyv készítésének elindítása
A Képviselő-testület a 2017. február 14én tartott ülésén úgy határozott, hogy
pályázatot nyújt be az ASP rendszerhez
való csatlakozás érdekében. A pályázatot
benyújtották, és 6 millió forint támogatást
nyertek a rendszer kiépítéséhez. Az informatikai eszközbeszerzésre, valamint a

Szigetbecse Község Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a 2017. április 28-ai ülésén hozott
41/2017. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozatát – amelyben a közműves ivóvízellátásra, a közműves szennyvízelvezetésre, valamint a közműves
szennyvíztisztításra a DAKÖV Kft.-vel
2012. június 29-én kötött bérleti-üzemeltetési szerződéseket 2017. december 31.
napjával felmondja – visszavonja.

külső szakértői szolgáltatás ellátására 3 db
ajánlat érkezett. A képviselő-testület a
pályázathoz kapcsolódóan az informatikai
eszközbeszerzésre, valamint a külső szakértői szolgáltatás ellátásra benyújtott ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó
AlbaComp RI Kft.-t bízza meg az áraján-

latban szereplő bruttó 3.299.079 Ft eszközbeszerzéssel, valamint a bruttó
2.099.818 Ft szolgáltatással.
***
2012. évben mint jogi személyiség, mint
szervezet megszűnt a Víziközmű Társulat,
amit a 6 önkormányzat hozott létre. A
Társulat megszűnésekor a hat önkormányzatnak fel kellett volna osztani a
vagyont és létrehozni egy vagyonkezelő
szervezetet. Ez az egész a szennyvízrendszerre vonatkozik. A szennyvízrendszer
olyan, hogy átível településeken, közigazgatási határokon, egyes elemek kiszolgálják mind a hat települést, ezért okoz gondot ennek a működtetése. A DAKÖV Kft.nek átadtuk a szennyvízrendszer működtetését, viszont a javításokat, a javítások
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megrendelését, azoknak a számlázását stb.
csak egy képviselő bonyolíthatja le. Mind
a hat település önkormányzata nem képes
a vagyon kezelésére, ki kell jelöljön egy
települést, aki ezeket a feladatokat ellátja.
A tisztítómű, mint vagyonelem, lakosságszám-arányosan oszlik szét a hat település
között. Értelemszerűen ennek a vagyonnak a képviseletével, illetve működtetésével Ráckeve Város Önkormányzatát bíztuk meg, mivel a tisztítómű Ráckeve Város területén található. A szolgáltató
(DAKÖV Kft.) és a vagyon tulajdonosai
között egy megállapodásnak kell létrejönni, ami szabályozza, hogy a javításokat
kik bonyolítják, a költségeket kik és hogyan állják.
A hat település polgármestere szerint
célszerű egy közös vagyonként kezelni
javítások szempontjából a közművagyont.
A vagyon kezelője a befolyt bérleti díjakból fedezi a javítások költségét a DAKÖV
Kft. (üzemeltető) felé.
Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Ráckeve és Térsége
Társult Települések Szennyvízcsatorna és
Tisztítómű Tulajdonközössége által létrehozott víziközmű rendszerrel kapcsolatos
vagyonrendezési megállapodást elfogadta,
és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására. Szigetbecse Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
megállapodásban rögzítettek szerint törzsvagyonként befogadta a megállapodás
mellékletét képező vagyonelemeket.
Apaj Község Önkormányzata, Dömsöd
Nagyközség Önkormányzata, Lórév Község Önkormányzata, Makád Község Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szigetbecse Község Önkormányzata azonos működési területen lévő
víziközműveinek üzemeltetése tekintetében, képviseletükben eljáró ellátásért felelősnek Ráckeve Város Önkormányzatát
jelöli ki.

sősorban családon belüli konfliktusok előfordulása volt.

kor alapellátás keretében a Szolgálat már
nem tud segíteni. Ez az ellátórendszer az
elmúlt évhez hasonlóan 2016. évben is
hatékonyan működött, hiszen gyámhatósági intézkedésre csak néhány esetben került
sor.

***
Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolót. Szigetbecse településen nincsenek gondok. Alapellátás keretében
Szigetbecsén a gondozott gyermekek száma 2 fő. Hatósági intézkedéssel érintett
gyermekek száma 2 fő. Ebből védelembe
vétel keretében 0 fő, ideiglenes hatállyal
elhelyezett 1 fő, nevelésbe vett gyermek 1
fő. Tanácsadás keretében 5 családdal állnak kapcsolatban. A gondozott gyermekek
veszélyeztetettségének oka 2016-ban, el-

***
Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Szigetbecse Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2016. évi
gyámügyi tevékenységéről szóló beszámolót.
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli
és természetbeni ellátások közül: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesült: 14 gyermek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 7 családot érint.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 3, – ők egy család gyermekei.
Hátrányos helyzetű gyermekek száma 2, –
ők két család gyermekei. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem
elutasítására 2016. évben nem került sor.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
iránti kérelmet 2016. évben nem nyújtottak
be. Születési támogatás 13 fő részére,
összesen: 260.000 Ft összegben (20 e
Ft/fő) került kifizetésre. Karácsonyi csomagot 220 gyermek (132 család) kapott,
összesen: 880.000 Ft értékben.
Gyermekétkeztetésre vonatkozó adatok:
Az étkeztetés külső beszállítóval megoldott, az intézményekben csak melegítőkonyha működik. Óvodában 100% kedvezményes étkeztetést 42 fő gyermek
kapott, 13 fő fizetős. Iskolában 50% kedvezményes étkeztetést 25 fő, 100% kedvezményes étkeztetést 10 fő tanuló vett
igénybe, 62 fő fizetős. 50% kedvezményre
jogosultak a nagycsaládban élő gyermekek
és a tartósan betegek. 100% étkezési támogatást kapnak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók. A
szigetbecsei iskola gyümölcs program
keretében gyümölcsöt, zöldséget vagy ivólevet biztosított a gyermekek részére.
A gyermekvédelmi jelző- és ellátórendszer Szigetbecse községben jól működik.
A jegyzői gyámhatóság folyamatosan kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozójával és
gyermekvédelmi felelősével, a védőnővel, a
háziorvossal, az iskolai
és óvodai pedagógusokkal. A családokban
felmerülő problémákat
minden esetben megbeszéljük, és csak
akkor kerül sor hatósági intézkedésre, ami-

***
Szigetbecse Község Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében”
című pályázatot beadja, s ehhez saját erőként a 2017. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzat terhére
2.372.453 Ft összegben biztosítja.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési arculati kézikönyv készítésének elindítására
az alábbi döntést hozta: A felmerült jogszabályi kötelezettségekre tekintettel a
község új településképi arculati kézikönyvét, továbbá az új településképi rendeletét el kell készíteni. PESTTERV Kft.vel kötött tervezési szerződés keretei
között a fenti tervezési munkák elvégzését azonnal meg kell kezdeni, a szükséges
egyeztetéseket mielőbb el kell végezni.
***
Takács András polgármester tájékoztatást adott arról, hogy az urnafal beruházási munkálatok megindultak. A beruházást Mindszentre szeretnék teljes mértékben befejezni és átadni. Utcanyitással kapcsolatban tájékoztatja a lakosságot, hogy
önkormányzatunk megigényelte a kimérést a földmérő vállalkozásnál, ígéretük
szerint ősszel sor is kerül a terület (területek) kimérésére.
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Én magyar vagyok, az is maradok
Lelkes Ferenc visszaemlékezései a 70 éve történtekre
Sajó Sándor: Magyarnak lenni (részlet)
De túl minden bún, minden szenvedésen,
Önérzetünket nem feledve mégsem,
Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!
Magyarnak lenni: nagy s szent akarat,
Mely itt reszket a Kárpátok alatt.
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva;
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva ősök honszerelmét,
Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön-örökre!

A második világháború után az újjáalakult Csehszlovákiában az 1945. április 5-i kassai kormányprogram a magyarokat és a németeket kollektívan tette felelőssé az ország „felbomlasztásáért”. A kormányprogramot nyomatékosító úgynevezett Benes-dekrétumok nyomán megszűnt a magyarság 97 százalékának állampolgársága, s vagyonukat is elkobozták. A csehszlovákiai magyarokat
a kollektív bűnösségükre hivatkozva megfosztották állampolgárságuktól, vagyonuktól, kultúrájuktól, s megtiltották még az anyanyelvük használatát is. A kollektív bűnösség elvét összekapcsolták a szláv nemzetállam megvalósításának tervével, s ennek jegyében elűzték – akár a kikényszerített nemzetközi egyezménnyel, a lakosságcserével, akár az általános közmunkarendelet törvényellenes alkalmazásával – a szülőföldjükről, majd a földreformra hivatkozva hivatalosan elvették földjeiket, gazdaságaikat, minden
ingó és ingatlan vagyonukat. Idegenbe, cselédmunkára rendelték a magyar gazdák ezreit, s mindez életfeltételeik alapvető megváltoztatását eredményezte.
A 79. évét taposó
Lelkes Ferenc
szigetbecsei lakos így
emlékszik a családja
Felvidékről történő
áttelepítéséről
„Kispaka (szlovákul Malá Paka) zömmel
magyar lakta kis faluban születtem, ahol
főként mezőgazdaságból élt a lakosság. 64
kataszteri hold földünk volt, azon gazdálkodtunk. 7 éves múltam, mit sem értettem a
Benes-dekrétumokból. Családunk kitelepítése 1947-ben következett be. Apám, Lelkes
Sándor 1947. augusztus 1-én fehér papírt
kapott, amelyen az szerepelt, hogy családjával együtt el kell hagynia a szülőföldet,
Csehszlovákiát. Az áttelepítés alól mentesülhettünk volna, ha felvesszük a szlovák állampolgárságot. Apám ellenben azt mondta:
„Én magyar vagyok, az is maradok, magyarként halok meg!”, így inkább elindultunk a nagy bizonytalanság felé. Nyolcan
voltunk testvérek, mindenkinek mennie kellett. Otthontalanná váltunk. Hova, merre
menjünk, nem választhattunk.
Teherautókkal jöttek értünk, 8-9 vagonba pakolhattunk. Magunkkal vihettük a
jószágokat, terményeket, élelmiszert, bútort, s mi magunk is külön egy vagont foglaltunk el. Szobnál jöttünk át a határon.
Legidősebb bátyám orosz fogságban volt
Királyréten, ismerte Becsét. Testvérem

Magyarországon csatlakozott hozzánk. Ismereteim szerint szülőfalumból még a Jankovics családot telepítették Szigetbecsére.
Választásunk nem volt, oda kellett jönni,
ahova a parancs szólt. Emlékezetem szerint
két hétig utaztunk, mire Becsére értünk. Községünkbe több családot telepítettek még
Csehszlovákiából. Ezúton is köszöntöm
sorstársaimat!
Itt, a Petőfi Sándor utcában egy kitelepített sváb család házát jelölték ki számunkra.
A ház üres volt, de még ott volt a megterített
asztal, a volt lakói éppen vacsorára készülhettek, amikor el kellett hagyniuk a házukat,
mert svábok voltak.
Embertelen, kegyetlen, cudar időszak volt.
Egyik család sem tehetett a cseréről. Nekünk
ott kellett hagynunk a birtokunkat, cserébe
egy kis házat kaptunk. Mi azért szerencsére
több mindent hozhattunk magunkkal, de az
itteniek csak kis batyuval távozhattak. A
beilleszkedés sem volt könnyű, feszültség
volt az emberek között.

A család a termelőszövetkezetben kapott
munkát. Szüleim az áttelepítést követően 15
évet sem éltek, többet nem jutottak ki szülőfalunkba, itt vannak eltemetve Becsén. Én itt
kezdtem el az iskolai tanulmányaimat. Felnőtt koromban sofőrként dolgoztam, de
értettem a gépekhez, így több traktort, mezőgazdasági gépet szereltem, raktam össze.
1963-ban megnősültem, decemberben lesz
54 éve, hogy együtt élünk feleségemmel.
Házat építettünk Becsén. Házasságunkból
két lányunk született, négy unokánk van, s
várjuk dédunokánk születését.
A régi tulajdonos, akinek a házába költöztettek bennünket, azóta már volt nálunk, elbeszélgettünk, nincs harag köztünk. A szülőfalumba is többször kilátogatunk, több rokonunk is él ott. Kinti házunk már nincs meg,
csak a pince. Új ház épült a helyén. A birtokunkra házat épített családdal tartjuk a kapcsolatot, mindig szívesen fogadnak bennünket. Ők Dömsödről kerültek ki, de már szlovák állampolgárok.
Én és a családom megszerettük Szigetbecsét, itt éltük le az életünket, nem vágyok
vissza Szlovákiába, már idekötnek az emlékek.”
Köszönöm Lelkes Ferencnek, hogy
visszaemlékezett élete sorsüldözött időszakára. További jó egészséget kívánok
családjának, unokáinak, születendő dédunokájának!
Lumei Joli
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„Itt van az ősz, itt van újra…”
Elindult a 2017/2018-as nevelési év az
óvodában
Szeptember 4-én újra gyermekzsivajtól
lett hangos a Szigetbecsei Tóparti Óvoda,
hiszen a hosszú nyári szünet után újra
megnyitotta kapuit az óvoda, és ellepték
csoportjait a gyerekek.
Idén a három csoportban összesen 56
gyermekkel kezdtük meg a 2017/2018-as
nevelési évet.
Süni – Kiscsoportban 18 gyermek,
Mókus – Középső csoportban 17 gyermek,
Katica – nagycsoportban 21 gyermek népesítette az intézményt.
Új (Süni – kiscsoportos) gyermekek névsora:
Asók Csaba József
Bak Koppány Kolos
Beleznay Alexandra Irén
Bóna Erik
Dudás Jázmin
Dudás Gábor
Erdélyi Dóra
Hubai Benedek
Koller Nimród
Keszthelyi Máté
Kriskó Péter
Lerner Gergő
Lerner Tamás
Mlinkó Szepessy Jázmin
Schmidt Judit
Vajas Dávid
Varga Zakariás Botond
Vig Levente
Az óvoda nagyobb gyermekei már
örömmel fogadták egymást, a kicsiknek
azonban ezek az első napok még nehezebben telnek, új emberek, gyerekek, szokások és elvárások fogadják őket.
Sok gyermek számára az első „valódi”
közösségi élményt az óvoda jelenti. Társas
tapasztalatokat hároméves korára természetesen minden gyermek gyűjtögetett
már. Ilyen élményt jelentenek a játszótéri
hancúrozások, a barátok látogatása stb. Az
eddigi közösségi élmények és – bölcsődébe nem járt gyermekek esetén – az óvodába kerülés között fontos különbség azonban, hogy míg eddig jellemző módon az
elsődleges kötődési személy (általában az
anya) jelenlétében lehetett a tárgyi és társas világot felfedezni, megtapasztalni,
addig az óvodában a szülő állandó jelenlétére természetesen nem lehet számítani.
Ráadásul ebben az új helyzetben a „vigyázó felnőtt” figyelmén is osztozkodni kell.

A közösségbe szoktatás során kiemelkedő célunk, hogy a gyermek az új környezetet és az új személyeket az elsődleges
gondozó biztonságot nyújtó jelenlétében,
fokozatosan tapasztalja meg. Cél, hogy a
gyermek megértse: a napi óvodai lét valójában egy ismétlődő ciklus, ami mindig az
anya távozásával kezdődik és az anya viszszatérésével ér véget. A beszoktatás első
napjaiban szerencsés, ha a gyermek a szülő
jelenlétében járja végig jövőbeli óvodai
életének színtereit: a csoportszobát, a fürdőszobát, az öltözőt, az udvart és az összes
olyan helyet, ahol megfordulhat. A gyermek az óvodában a szülővel együtt eltöltött idő alatt az óvoda napirendjével is
fokozatosan megismerkedik, valamint az
óvodapedagógusokkal is nyilvánvalóan
kapcsolatba kerül. Azt, hogy gyermekünk
milyen képet formál gondozóiról és hogyan viszonyul hozzájuk, jelentősen befolyásolja az a körülmény, hogy milyen kapcsolatot érzékel a szülei és óvó nénije,
gondozó nénije között.
Amikor a gyermek látható módon kezdi
ismerni környezetének alapvető elemeit,
elkezdődhet a nehezebb szakasz: a szülőnek el kell hagynia az óvodai csoportszobát. Az elszakadás időtartama kezdetben
legyen rövid! (Néhány perc – ennyi sírás
az anyuka és a gyermek számára is talán
még elviselhető…) Ne feledjük: a gyermek az anya távozása ellen várhatóan tiltakozni fog. Fontos, hogy az anyuka a megbeszélt időpontnál korábban ne menjen
vissza, mert így a gyermek azt tanulja
meg, hogy, ha „sírok, akkor anya visszajön”. A visszajövetel időpontját kössük valamilyen, a gyermek számára érthető eseményhez. (Tehát ne azt mondjuk neki,
hogy „anyu 5 perc múlva jön”, hanem,
hogy például „amikor kimentek az udvarra, akkor érkezem majd vissza”). Az elmenetelünkkel és a visszatérésünkkel kapcsolatos információt mindig egyeztessük az
óvodapedagógussal, hogy ő a távollétünkben is hitelesen tudjon „ígéretet tenni”

gyerekünknek. Ami természetesen a legfontosabb: a megbeszélt időpontban valóban mindig legyünk ismét gyermekünkkel.
Csemeténknek az elszakadások és találkozások ismétlődő, egyre megjósolhatóbb
sorozatában teljes biztonsággal kell megtapasztalnia, hogy a szülő távozását mindig
– megbízható módon és időben – követi a
visszatérése.
A Süni csoport óvodapedagógusai (Gabi
néni, Mónika néni) és dadus nénije (Zita
néni) mindent elkövetnek, hogy az új gyermekek könnyen, zökkenőmentesen kezdjék meg óvodai életüket, és jól érezzék
magukat óvodánkban.
Az idei nevelési évben is rengeteg programot és élményt kínálunk óvodásainknak.
Sokat kirándulunk majd, zenés és bábszínházi előadások is lesznek, ezenkívül a
nevelési programunkba beillesztett hagyományőrzést is tovább folytatjuk (Mihálynapi vásár, lucázás, betlehemezés, kiszebáb-égetés, jeles napok megtartása).
Továbbá lehetőséget kínálunk a szülőknek
arra, hogy betekintést nyerjenek az óvodai
életünk mindennapjaiba, ezért az év folyamán két alkalommal is megrendezésre
kerül újra a nyílt hét.
A nevelési év programjait, eseményeit
úgy állítottuk össze, hogy mindhárom korosztálynak megfelelő ismeretet, tudástartalmat adjon, ezenkívül változatos tevékenységekben és élményekben bővelkedjen.
A gyerekeknek, a szülőknek és az óvoda
összes munkatársának kellemes új nevelési évet kívánok!
„Tudod mi az óvoda,
miért járunk mi oda?
Vígan játszunk, nevetünk,
barátok közt lehetünk.”
Schneckné Bukovszky Judit
intézményvezető

Gyermekrejtvény
megfejtések:
Lyukas kerék: a: TANZÁNIA (Honduras,
Ausztria, Barbados, Egyiptom, Kolumbia,
Jordánia, Brazília, Bulgária)
b: VISEGRÁD (Montreal, Helsinki,
Toulouse, Veszprém, Budapest, Debrecen,
Kaposvár, Zaragoza)
Mesék, versek címei, hiányzó szavak: 1.
Hófehérke, 2. róka, 3. kis kakas, 4. három, 5.
Jankó, 6. csillagszemű, 7. mosolygó, 8. tehenek, 9. kecskegida, 10. kiskutya, 11. Iciri,
12. kis moha, 13. kakas, 14. Piroska, 15.
paszuly, 16. Ilona, 17. csodalámpa, 18.
aranyszőrű, 19. barna.
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ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
A ROLFIM Szövetkezet és
Szigetbecse Község Önkormányzata
elektromos és elektronikai hulladék
berendezés (e-hulladék) gyűjtést
szervez, amely során
ingyen leadhatja összegyűlt
e-hulladékát.
Az e-hulladékgyűjtés ideje:
2017. október 14. (szombat)
08:00-13:00-ig
Az e-hulladékgyűjtés telepített
gyűjtőhelye:
Szigetbecse, Petőfi S. u. 34.
Polgármesteri Hivatal előtti parkoló

Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?
Gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a
környezet védelmének, ezért szeretnék
elérni, hogy Szigetbecse településen is
szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok begyűjtésének köre.
Az e-hulladék különleges gyűjtést és
kezelést igényel – azaz nem gyűjthető a
háztartási vegyes hulladékkal.
Sajnos az e-hulladék a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos
mérgező anyagot – nehézfémet (ólom,
kadmium, higany, króm) is tartalmazhat,
amelyek a környezet számára nagy
veszélyt jelenthetnek. Az e-hulladék
másodnyersanyagokat is rejt, amelyeknek jelentős része újrahasznosítható.
Ennek ellenére nagy részük ma mégis
hulladéklerakókba, erdőszélekre, illegális lerakókba vagy illetéktelen kezekbe
kerül.
Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a
benne található környezetre, emberre
veszélyt jelentő mérgező anyagok ellenőrzött körülmények között kerüljenek ki
környezetünkből.
Védjük együtt környezetünket!

Kérjük, vegyen részt felhívásunkban!
Gyűjtés során leadható elektronikai
berendezések a teljesség igénye nélkül
„minden, ami valaha árammal, elemmel, akkumulátorral működött”
Azok számára, akik, nem tudják megoldani az e-hulladék elszállítását, de szeretnének megszabadulni nagyméretű,
nagytömegű e-hulladékuktól, térítésmentesen igénybe vehető a „Házhoz megyünk érte akció” szolgáltatása. Ennek
keretében a szervezők vállalják az összekészített eszközök elszállítását Szigetbecse területén, amennyiben legalább
100 kg e-hulladék gyűlt össze. Ez a
mennyiség kb. 3-4 db nagyméretű műszaki tárgy (pl.: hűtő, mosógép, tv).
Az elszállítandó eszközöket kérjük, ne
helyezzék ki őrizetlenül az ingatlanukon
kívülre, így elkerülhető a berendezések
fosztogatása, illetve a környezet szenynyezése!
Ugyanígy várjuk az intézmények
(iskolák, szociális, egészségügyi, oktatási és egyéb, gazdasági intézmények

stb…) bejelentését is, s igény szerint a
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően igazolást állítunk ki az átvételről.
Az igények bejelentését a 06-1-26902-34-es telefonszámon várjuk 2017.
október 13. 12:00 óráig, munkanapokon 08:00-12:00-ig. A bejelentésben
telefonos elérhetőséget is kérünk megadni, a begyűjtő járat megtervezését követően szükségessé válhat az elszállítás
időpontjának pontosítása céljából!
A ROLFIM Szövetkezet lehetőséget
biztosít, hogy egész évben a 2310
Szigetszentmiklós-Gyártelep ÁTI-Sziget Ipari Park alatti telephelyén használt, illetve hulladékká vált elektromos és
elektronikai berendezéseket térítésmentesen átveszi H–P-ig 8–13 óra között.
Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan érdeklődni szintén a 06-1269-0234-es telefonszámon lehet!
Együttműködő munkájukat
köszönjük!
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Őszi betegségek

A forró nyári napok után az ősz eleji hűvösebb idő, az iskola-óvodakezdés sajnos a
fertőző betegségek terjedésének kedvez. Az
ősszel leggyakrabban előforduló betegségeket szeretném néhány gondolatban összefoglalni.
A közösségben tartózkodás a gyermekek
körében ugrásszerűen fokozza a fertőző
felső légúti hurutok előfordulását. Fontos,
hogy már egészen kicsi gyermeknek is tanítsuk meg az alapvető higiéniás szabályokat,
melyek alkalmazásával csökkenthető a fertőződés esélye. A legtöbb fertőzés vírusos
eredetű és cseppfertőzéssel (azaz köhögéssel, tüsszentéssel), a levegő útján terjed. A
kisgyermeket meg kell tanítani, hogy zsebkendőbe köhögjön, tüsszentsen, valamint a
gyakori kézmosás is hozzájárul a fertőzések
megelőzéséhez.

A vírusos betegségek közül az egyik legfertőzőbb a szintén cseppfertőzés útján terjedő bárányhimlő. A megbetegedések száma
az őszi, téli hónapokban megszaporodik. A
hólyagos kiütésekkel járó megbetegedés
sokszor végigsöpör egy-egy óvodán, a
betegségen át nem esett felnőttek is veszélyeztetettek ilyenkor, sajnos felnőttkorban
gyakoribb a szövődmények előfordulása is.
Fontos megemlíteni, hogy a betegség ma
már megelőzhető védőoltással.
Az őszi kirándulások kapcsán meg kell
még említeni a kullancsok által okozott
betegségeket is. A kullancs-encephalitis egy
vírus által okozott agyvelőgyulladás, ami
oltással megelőzhető. Az oltást tél végén,
tavasz elején érdemes beadatni, az alapoltás
3 védőoltásból áll és néhány évenként ismételni kell. A kullancsok által terjesztett
másik, nagyobb számban megbetegedést
előidéző kórokozó a Borrelia burgdorferi
baktérium, ami a Lyme-kórt okozza. Ez a
betegség megfelelő ideig és dózisban alkalmazott antibiotikus kezeléssel gyógyítható.
A melegebb nappalok, de olykor kifejezetten hideg reggelek, a hűvös szél kedvez a

meghűléses betegségek kialakulásának.
Célszerű ilyenkor a réteges öltözködés, amivel megelőzhető a megfázás.
A kirándulások, szüret kapcsán érdemes
megemlíteni a darázscsípést is. Mindig nézzük meg az ételünket, italunkat, mert a szájüregbe került darázs csípése súlyos légúti
tüneteket okozhat.
A nyirkos, hűvös, változékony időjárás
beköszöntével sajnos számolni kell az ízületi panaszok, fájdalmak rosszabbodásával is.
Az ősz az allergiaszezon ideje is. Az egyik
legerőteljesebb allergénünk, a parlagfű
augusztustól októberig virágzik és ontja a
pollenjeit. Szorosan a nyomában jár a fekete
üröm, de ilyenkor okoznak allergiát a csalánfélék, libatopfélék, füvek is. Akiket érint,
érdemes az allergiaszezonra időben felkészülni, és a tünetek megjelenése előtt elkezdeni a kezelést.
Kellemes őszi napokat kívánok minden
kedves Olvasónak!
dr. Csernyi Zsuzsanna, háziorvos

GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL
mányzatokkal való megismerkedésre, barátkozásra.
A finom ebéd után német
énekkar, néptánccsoport
szerepelt, majd táncos
mulatozás zárta a délutánt.
Gratulálunk a szervezőknek és kívánunk további sikeres programszervezést!
Lerner Mária

A Szigetszentmiklósi Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívására egy nagyon hangulatos gasztronómiai fesztiválon vettünk
részt. 5 település mutatta be helyi sajátosságait az ételek terén. Mi
bablevest főztünk krumpligombóccal, ami régen Szigetbecsén a
pénteki ebéd volt. Főszakácsunk Czár Jani, aki mint mindig, most
is remek, ízletes ételt főzött kuktái segítségével. 3/4 óra alatt elfogyott 80 adag levesünk. Természetesen a többiek bográcsai is
hamarosan kiürültek. A fesztivál alkalmat adott más német önkor-

14

SZIGETBECSEI KRÓNIKA

2017. szeptember-október

Erzsébet-tábor 2017.
Az idén 2017. augusztus 13. és 18. között 58 gyermek vett részt
hat kísérővel Fonyódligeten, az Erzsébet táborban. Az Erzsébettáborba a pályázat útján jutottunk, amivel nagyon sok adminisztrációs munka volt, de hamarosan mindezt elfeledtette velünk a tábori
segítők csapata, akik élménydússá tették napjainkat.
Az utazás költségeit a szigetbecsei önkormányzat finanszírozta,
jelentős mértékű terhet levéve a szülők válláról. Ezúton is köszönjük ezt a nagylelkű gesztust. A szülőknek ez a hat nap a támogatással még ötezer forintba sem került.
A táborban verőfényes napsütésben töltöttük el napjainkat. Az

utazás napja
még kissé szeles volt, de a
második naptól gyönyörű
időben felhőtlenül lubickolhattunk a Balatonban.
Gyer me keink igen aktívan
vettek
részt a tábori
programokban.
Igyekeztünk
mindenre jelentkezni, minden programban részt venni. Rengeteg érmet, oklevelet
sikerült megszereznünk a tábori versenyeken, amelyekre nagyon büszkék
vagyunk!
Az élményekkel teli programok felhőtlen pihenést, tartalmas
kikapcsolódást biztosítottak a táborozóknak, így nagyon hamar eltelt
a tábor hat napja. Barátságok szövődtek, az egymásért való szurkolás pedig igazi kis csapattá kovácsolta a közösségünket, mindezek
felejthetetlenné tették az idei tábort. Hazafelé már a következő
Erzsébet tábort kezdték szervezni a gyerekek.
Csoba Attiláné

2017. szeptember-október
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GYERMEKSAROK
Lyukas kerék
Egészítsd ki az elrejtett ország- és városneveket! A beírt betűket helyes sorrendbe állítva megkapod a megoldás két szavát. A
megfejtések után keresd meg térképen az országokat, városokat!
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MEGHÍVÓ
Szigetbecse Község Önkormányzata
2017. október 5. (csütörtök) 17:00 órakor
Szigetbecse Petőfi Sándor Művelődési Házban

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet
témakörben.
A fórum célja a partnerek előzetes tájékoztatása a tervezési
feladatok megkezdésének bejelentése és a munkaindítással
kapcsolatosan felmerülő előzetes javaslatok rögzítése.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

OKTOBERFEST
A Szigetbecsei Általános Iskola szeretettel
várja az érdeklődőket
október 27-én 16.00 órakor oktoberfest rendezvényére az iskolába,
ahol táncos-énekes műsorral, sváb zenével és
süteménnyel várják a vendégeket.

MÁRTON NAP
2017. november 10-én, pénteken 16:00
órakor MÁRTON napi lampionos
felvonulást tartunk.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
Szigetbecséről 1944 decemberében több mint 100 embert vittek
el „malenkij robot”-ra. Hazaérkezésük évfordulójára
emlékezünk 2017. november 5-én.
A vasárnap reggeli szentmisén rájuk emlékezünk, értük imádkozunk, majd megkoszorúzzuk a templom előtt lévő emlékművet.
Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat

A Becsei
Hagyományőrző
Kör
örömmel ad
tájékoztatást
arról, hogy az
Általános
Iskolában beindult

Anyakönyvi hírek
Születések:
2017. 08. 14-én születettek
Pemmer Viktória Rozália és Nagy László
gyermekei
Izabella Anna és László István

Házasságkötés
Riedl Renáta és Dr. Ammo Ahmad
2017. 09. 02. napján házasságot kötöttek
Sós Boglárka és Auerbach Péter
2017. 09. 23. napján házasságot kötöttek.
a
sváb néptánc,
melyet pénteki
napokon
tartanak.

Elhunyt
Gyergyádes Farkas
elhunyt 2017. 09. 07-én

élt 77 évet

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