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SZIGETBECSEI
KRÓNIKA
A szárny megnőtt, üresen áll a fészek
Csak álom volt a szép diákvilág
S mint a fecske alkonyati szélben
Ma szárnyat bont egy sereg diák.
(Ady Endre)

Útravaló
ballagó nyolcadikosainknak
Tizenévesen mindenki szereti az életet. Ez az a kor, amikor
az iskolapadból kilépve kitágul a fiatalok előtt a világ, s a sok
tanulás után végre rajtuk a sor, hogy saját maguk próbáljanak értelmet adni az életüknek. Most valami lezárul, amitől
búcsúzni kell: a tovatűnő gyermek- és diákévek, a színes
ábrándok, a gyermek- és ifjúkori barátságok és szerelmek, a
hólabdás téli udvar, a sportversenyek izomfeszítő tempója
és izgalma, az osztálytermek zsongása és sokszori dermedt
csendje. Mert íme, „ballag már a véndiák”.
(Cikk folytatása a 10. oldalon.)

A remény valóra válik. Új óvoda épül Szigetbecsén
(Cikk a 6-7. oldalon)
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Győri Ildikó „Szívből” című gyapjú szőttes kiállítása
A napok sorát fűzd fel egy nyakékre. Minden egyes nap egy újabb gyöngyszem lesz ékszereden.
A csiszolatlan gyöngyöket finoman illeszd egymáshoz, hogy kezed nyomán ragyogjanak csöndes, békés fénnyel.
Mintha ékszerészmester volnál, aki különös gyöngysorok alkotására született – így éld az életed. (Tatiosz)
tevékenységünket kellett úgy igazítanunk,
hogy időben meg tudjunk jelenni ezen a
megnyitón. Pihenjünk meg most, nem kell
semmiről sem döntenünk ezekben az ajándékba kapott, ünnepi és örömteli percekben!

A közösség, a hit ereje, a családi szeretet, a természetesség csodás alkotásokra
ösztönzi a művészt. Ezzel a mondattal tudnám összefoglalni azt a szeretetteljes délutánt, melynek 2018. június 2-án lehettünk
részesei a Szigetbecsei Petőfi Sándor
Művelődési házban. Ekkor nyílt meg
ugyanis Győri Ildikó gyapjú szőttes kiállítása, s itt láthattuk a megnyitón bemutatkozó művészek szép munkáit, hallhattuk a
fellépők csodálatos érzelmeket kiváltó dallamait, megismerhettük egy-két elismert
író, filozófus gondolatait.
E kiállításon bemutatkozott még famű-

ves alkotásaival Borbola Éva Ildikó is, aki
mindig szívesen foglalkozott rajzolással,
festéssel, kisplasztikával, fafaragással.
Most égetett technikával készült fa alkotásait és grafikáit ismerheti meg a látogató.
A kiállítást Deminger Ágnes nyitotta
meg, aki köszöntő szavaiban először az idő
fontosságáról szólt. „Ahhoz, hogy észrevegyük a világ szépségeit, meg kell állnunk
és időt kell hagyni a szemlélődésre. Életünk igazgatása folytonos cselekvésre ösztönöz bennünket, teszünk-veszünk, sietünk,
elfoglaltak vagyunk. Most például a napi

Győri Ildikónak ez a 3. kiállítása Szigetbecsén. Az előző megnyitó óta sok változás történt e közösség és Ildi életében is.
Sokan eltávoztak közülünk, az ő útjukat
segíti a még itt maradottak szeretete, mely
a hagyomány szerint az egyetlen, amit magunkkal vihetünk a vízen túlra. Történtek
házasságkötések, születtek gyermekek.
Ezek bizonyítják a legjobban, ha a közösség tagjai hisznek a szerelemben, a családban, hisznek a jövőben – s ezért a jelenben
minden tőlük telhetőt megtesznek. Ez a kiállítás egyben örömünnep is! Öröm, hogy
Ildi tud még alkotni, mert az alkotás erejének forrásai, az önmagába vetett hit és
családjának egysége megmaradt. Öröm,
hogy férje, Csaba, bár egy évvel ezelőtt
megtapasztalta, milyen odaát, mégis viszszatért szeretteihez. Nagy betegségében a
gyógyulás forrása a túlvilágra is átérő szeretet volt.”
Deminger Ágnes a megnyitón megjelenteknek a művésznő, Ildikó, köszönetét tolmácsolta egy Márk evangéliumából vett
bibliai idézettel, amikor Kaperneumban
emberek tömege vette körül azt a házat,
ahol Jézus tartózkodott: „… még az ajtó
előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik
az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. De mivel a sokaság miatt nem vihették őt hozzá, megbontották a tetőt ott, ahol ő volt, és a résen át
leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt
a bénához: Fiam, megbocsáttattak a te
bűneid.” Köszönöm, hogy ott voltatok a
„négyek” között!” Mindenkinek ilyen
megtartó, segítő közösséget kívánunk!
Deminger Ágnes kitért a kiállított tárgyak művészeti értékére is, hiszen a hit, a
szerelem, a szeretet és a közösség mellett a
művészet is nagy erő. Pressing Lajos Az
élet vize c. könyvéből azt a gondolatot tol-
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egyes dolgok elhalnának, míg mások első
tavaszukkal sarjadnának, de mind egyenlő
és tökéletes helyén valóságban.” Mindenkinek jó lenne egy ilyen Tisztás, melyre
gondolva erőt meríthet a hétköznapokra!
A megnyitón résztvevők elmélyülhettek
Hujber Tibor gitárművész és Barkó Viola
Adél által megszólaltatott zenében.
Az elhangzott művek: Carcassi: Op. 60
III. Etüd, Villa-lobos: I. Prelude, Brescianello: Sonata, Bach: Invention.
A megnyitó befejező részében a makádi
Református Egyház Kórusa öröménekeit
hallgathattuk meg, akik csodás hangjukkal,
éneklésükkel egy-két néző szemébe könynyeket is kicsalogattak. A kórust, mely
hosszú évek óta működik Halassyné
Székely Orsolya karvezetésével és Halassy
mácsolta, mely szerint a művész tevékenysége képes élő dolgokat teremteni. Különösen fontos ez a mai világban, ahol az
ember természetes környezetéből, a szerves természetből kiszakadva él. A mesterséges, ész által tervezett környezet halott,
kopár. A fogalmilag kigondolt, mérnöki
módon tervezett dolgok sohasem kelnek
életre. A szőttes a mitológiákban is szerepel – olvasható Clarissa Pinkola Estes
Farkasokkal futó asszonyok c. művében.
„Keleten például három Sorsistennő
van: a Moirák/Párkák, akik fonják, kimérik, majd elvágják az ember életfonalát.
Nyugaton a Pókasszony adta ajándékba a
majáknak a szövés tudományát. Ezek az
Élet/Halál/Élet Anyák tanítják meg a nőket
annak megérzésére, hogy minek kell meghalnia/minek kell élnie, mit kell kidobni/mit kell a kelmébe szőni.”
Győri Ildikó Jean Liedloff Az elveszett
boldogság nyomában c. könyvéből egy
történetet olvasott fel a megjelenteknek.
Ebben az alábbi idézet található a Tisztás-

ról: „Ez az! – gondoltam... Itt végre minden úgy van, ahogy lennie kell. Minden a
helyén – a fa, a talaj, a szikla, a moha.
Ősszel is olyan lenne, amilyennek lennie
kell, és télen, a hó alatt is tökéletes lenne
téliességében. Aztán eljönne újra a tavasz,
és egyik csodából bontakozna ki a másik,
minden újabb csoda a maga ütemében,

Ferenc János református lelkész támogatásával, Szabó Gábor, a kórus oszlopos
tagja mutatta be.
Gratulálunk a kiállító és a fellépő művészeknek! Csodálatos, szép, szeretettel teljes délután varázsoltak a becsei lakosok és
a megnyitón megjelent vendégek elé!
Lumei Joli

Kiállítás Zsámbékon
„A Szigetbecsén látott „Szívből” című szőttes kiállítást meghívta a Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár. A rendezvény közös
megjelenés volt a Zsámbéki Kosárfonó Baráti Körrel, és Borbola Éva, makádi kézműves faműves alkotásaival. Viola is ott volt gyönyörű gitárzenéjével.
A megnyitó nagyon szeretetteljes hangulatban történt a zsámbéki és környékbeli emberek körében, és egy hosszúra nyúlt baráti beszélgetéssé alakult, mintha mindig is ismertük volna egymást. A közös pont természetesen a „MŰVÉSZET”. Mindegy, hogy kinek mi volt
a szerepe, az alkotás, a zene megszólaltatása, vagy pedig a látvány befogadása, a tárgyak megérintése. Átadtuk magunkat egyként annak
a néhány órának.
A kiállítást, mely 2018. június 17-től július 15-ig volt látogatható, Balázs Mónika Csilla, az intézmény vezetője nyitotta meg.
Győri Ildikó”
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Budaörsi Passió
Budaörsről az első filmhíradás 1933 júliusában, a Magyar Világhíradóban volt látható. A híranyag címe:
Passió-játékok Budaörsön. A filmhíradóban a passió öt
jelenetéből mutattak be egy-egy rövid részletet.
A budaörsi kőhegyi szabadtéri előadás egy hagyomány
újrateremtése. 1933. június 11. Pünkösdhétfőtől 1939-ig
folyamatosan, minden évben játszották a budaörsiek a
Kőhegyen a Budaörsi Passiót, Krisztus szenvedéstörténetét. Több volt ez, mint egyszerű amatőr, szabadtéri színházi előadás. A Budaörsi Passió megmozgatta az egész falut,
európai ismertséget, hírnevet szerzett Budaörsnek.
Az 1930-as években a budaörsiek díszleteket építettek,
több mint 25.000 pengőért. Valamikor a 2000 fős nézőteret évente 15-20 alkalommal megtöltöttek az ország minden részéből, a környező országokból idelátogató nézők.
Ki kell emelni Bató Géza lelkes, nagy tehetségű budaörsi tanító nevét, a Budaörsi Passió 1933. évi magyar szövegkönyv íróját, az előadások rendezőjét.
A Budaörsi Passiójátékok sora a II. világháború, majd az erőszakos
kitelepítés miatt megszakadt.
2002. év végén hosszas kutatás után került elő a Budaörsi Passió
eredeti német és magyar szövegkönyve, így születhetett 2003-ban
újjá a Budaörsi Passió. 3 évente rendezik meg azóta a passiót, sajnos
anyagi okok miatt 2015-ben elmaradt.
Az idén viszont újból az egész várost megmozgatta ez a nagyszabású esemény. 16 profi színész mellett 36 „önkéntes” színész, 242
„önkéntes” statiszta és 98 kórustag, azaz összesen 392 szereplő kitartó munkáját hangolta össze Dér András rendező hónapokon keresztül
azért, hogy idén is életre szóló élményt kapjon mindenki, aki felsétált
a Kőhegy tetejére.
A rendezvény gördülékeny lebonyolítását 53 budaörsi lakos segí-

tette, akik szabadidejüket nem sajnálva, néha esőben is kiálltak jegyet
ellenőrizni, forgalmat irányítani, pokrócot hajtogatni, vagy éppen
orvosi ügyeletet adni.
A Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2003 óta minden alkalommal szervezett buszos kirándulást a passió megtekintésére, magára vállalva az utazási költséget és kedvezményes jegyet biztosítva az érdeklődőknek. Van, aki már ötödszörre látta, hiszen mindig nagy élmény, és mindig van egy kis változtatás is benne. Aki még
nem látta, nem tudja, mekkora élményről maradt le.
„…A Kálvária jelenet, a nyári éjszaka sötétjéből felnövő három
kereszttel, a mennydörgéssel – villámlással – amelyet az eleven díszlet sziklakoszorúja százszorosan ver vissza – olyan szívig érő és szívig ható, hogy mindenki, aki az előadás után lesétál a köves hegyi
útról, észrevétlenül is jobbá, emberibbé válik utána, látta, hallotta a
názáreti Jézust, aki őérte halt meg a kereszten….”
Lerner Mária

„Mesél a múlt” – nyugdíjas köztisztviselők második találkozója Szigetbecsén
„Ha elkerülted már a hatvan évet,
a lelked gyakran tűnt időkbe téved.
A dolgaidban tartod még a rendet,
de egyre inkább áhítod a csendet."
(Móra Magda: Az út felén túl)

Ráckeve, Szigetbecse, Makád és Lórév települések közigazgatásának nyugdíjas munkatársai 2018. június 26-án, másodízben
szervezték meg találkozójukat, ezúttal Szigetbecsén. Ismét nagy létszámmal vettünk
részt az eseményen. Takács András Sziget-

becse polgármestere a vendéglátó köztisztviselők nevében köszöntötte a résztvevőket,
majd elmondta gondolatait az önkormányzatok jelenlegi helyzetéről és a járási hivatalokkal kialakult kapcsolatról. Id. Raffay Béla
– volt járási hivatal elnöke, tanácselnök az
André Kertész Emlékmúzeum létrejöttének
történetét mesélte el. A fogadás után falusétára invitáltuk a megjelenteket, így az André
Kertész Emlékmúzeumba, a Faluházba, a
Balassi térre, ahol az Életfa szobrot és a rendezvényteret néztük meg együtt. Finom ebéd
után kellemes beszélgetéssel, zenehallgatással, tánccal telt el a délután. Örömteli, vidám,
elgondolkodtató volt a találkozó, gyorsan repültek az órák. Fel sem merült a kérdés,
mindannyian tudtuk, jövőre ismét találkozunk, ezúttal Lóréven.
Köszönjük Önkormányzatunknak, hogy
biztosította részünkre e napon a művelődési
házat.
Lumei Joli
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Köszönet a pedagógus évekért

„Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiába való erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert. Nincs még egy munka, ahol
ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó – vagy jókor kimondott –
szónak, esetleg egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott szónak.
Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs
egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát csak évek,
esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk. Ez a munka, a pedagógusé, a miénk és a Tiéd, kedves Andrea.”
Szívszorongató pillanatokat éltünk át az évzáró ünnepségen,
amikor a fenti szavak, mondatok elhangzottak, s megtudtuk,
hogy a mai nappal nyugdíjba vonulása alkalmából búcsúzunk
egy kiváló pedagógustól, Györkéné Varsányi Andreától, aki
megkezdi jól megérdemelt pihenését.
Búcsúztató beszédet a tanári kar, a diákok és szülők nevében
Bak Gáborné Mónika mondott. Raffay Béla igazgató úr virágcsokorral és a „Pedagógus Szolgálatért Emlékérem” kitüntetés
átadásával köszönte meg a tanárnő kiemelkedő munkáját.
„Andrea Tanítói pályáját 1977. szeptember 1-jén kezdte
Ráckevén az általános iskolában. Itt 9 évet dolgozott, majd
1986 februárjában került a Szigetbecsei Általános Iskolába. 32
évig volt oszlopos tagja intézményünknek. Ezen idő alatt számos kisdiákot tanított meg az olvasás szeretetére, a helyesírás
szabályaira. Nem csak az alsó tagozaton nevelte és oktatta a
nebulókat, hanem a felső tagozatos magyar nyelv és irodalom
oktatásában is részt vett nyugdíjba vonulásáig.
Pályafutása során rendkívül alapos pedagógiai, kiemelkedő
szakmai ismeretekre tett szert.
Az eltelt évek során rengeteg továbbképzésen vett részt.
Pedagógus szakvizsgát is tett. 17 éven keresztül munkaközösség-vezetőként koordinálta a pedagógusok munkáját, mindennapi iskolai életét. Szakmai tudásával, empátiájával kitűnt kollégái közül. Mindenkinek minden esetben segítséget nyújtott a
nevelés-oktatás területén, de az élet bármely részén is. Számára

munkaviszonya utolsó pillanatáig alapvető fontosságú volt,
hogy a gyermekek testi, lelki fejlődését segítse. Munkáját folyamatosan jellemezte a kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat
kialakítása mind a diákjaival, mind a szülőkkel, mind a munkatársaival.
Nem volt idegen tőle az új oktatási módszerek kipróbálása,
alkalmazása. Erre pedagógus társait is buzdította és támogatta
őket. Tapasztalatait mindig szívesen osztotta meg fiatalabb kollégáival. Számos esetben tartott továbbképzést.
Aktív szerepet vállalt az intézményi dokumentumok kidolgozásában is.
Az általa rendezett műsorok, megemlékezések magas színvonalának köszönhetően mindig számos érdeklődőt vonzott iskolánkba.
Oktató-nevelő munkáját mindig lelkiismeretesen, nagyfokú
precizitással végezte. Munkája során nagy figyelmet fordított a
lassabban haladó tanulók felzárkóztatására, beilleszkedésének
elősegítésére. Szabadidejét nem sajnálva igyekezett a különféle
képességű tanulók szükségleteinek megfelelő módszereket megtalálni, majd alkalmazni. A legnagyobb kihívást jelentő diákokkal is megtalálta a közös hangot, maga mellé tudta állítani őket.
A kiemelkedő képességű diákok tehetséggondozását is lelkiismeretesen végezte. Sok tanítványa kiváló eredményt ért el különböző tanulmányi versenyen. A tanításának magas színvonalát a kompetenciamérés eredményei is bizonyítják. Diákjai szeretik, becsülik, tisztelik, tanácsaiért megkeresik a mai napig.
Pedagógusminősítésre az elsők között jelentkezett és buzdított
erre másokat is. Szaktanácsadó, szakértő tanárok elismerően
nyilatkoztak munkájáról. Értékelése elérte a maximun szintet.
Elévülhetetlen érdemei voltak az iskolánk jó hírnevének kialakításában és megtartásában.”
Kedves Andrea! A szigetbecsei lakosok nevében Aranyosi
Ervin szavaival kívánunk neked boldog nyugdíjas éveket!
Lumei Joli
„A szép emlékeket őrizd meg szívedben,
s mindenre mi rossz volt setét fátyol lebben,
ami elmúlt – elmúlt, hát tekints előre,
az előtted álló szabad esztendőkre.
Egy korszak lezárult, de oly sok szép vár még!
Gondoltál már arra: – „Vajon mit csinálnék,
ha pont azt tehetném, amire csak vágyom,
megváltozna vajon megszokott világom?”
Szabad vagy, mint madár, nem köt a kalitka,
váltsd valóra végre, amit álmaidba`
elképzelt a lelked, mit eddig nem tettél.
Bármit megtehetsz most, mert nyugdíjas lettél!”
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A remény valóra válik.

Új óvoda épül Szigetbecsén

Hosszú, nagyon hosszú küzdelem sikeres befejezéséről, vagy talán egy újabb
embert próbáló időszak kezdetéről számolhatok be Szigetbecse lakosainak.
2004, az EU-ba való belépés az uniós
források elérhetősége óta élt a remény,
hogy egy új óvoda felépítése valós cél
lehet a falu vezetése számára.
Az első lehetőség már 2006-ban adódott, de választani kellett az iskola vagy
az óvoda építése között. Az akkori testület, minden érvet figyelembe véve az iskola bővítése mellett döntött, és ezzel
érthetően, egy ideig elodázta az óvodaépítés lehetőségét.
A következő lehetőség 2012-ben adódott, mikor az építésre benyújtott pályázatunkat forrás miatt elutasították.
A jelenleg futó ciklus fejlesztési elképzeléseit is az óvodaépítés uralta. Minden
év elején, a költségvetés összeállításánál
az óvodaépítés feltételes megindítása
helyet kapott a pénzügyi terveinkben.
2015-ben a megyei fejlesztési iroda
biztató híreket közölt újabb pályázati lehetőségről, miszerint egy mini bölcsődei
csoport működését is biztosító óvoda
építésére nyílik pályázati lehetőség.
Átterveztetve a meglévő dokumentumokat, 2016 májusában benyújtottuk pályázatunkat, ami sajnos forráshiány miatt
nem volt támogatható. A rossz hírrel egy
időben, azonban biztatást is kaptunk a
megyei fejlesztési irodától, miszerint
2017-ben a megyei fejlesztési keret lehetőséget biztosít óvodaépítésre. Ezt a hírt
megerősítve, országgyűlési képviselőnk,
Páncél Károly úr is biztatott egy újabb
pályázat előkészítésére. Újra átdolgozva

terveinket, és a 2017 tavaszán megjelenő
pályázati kiírásra reagálva, felkértük a
Pro Regió Kft.-t a pályázat összeállítására és benyújtására. Az október közepén
benyújtott, befogadott, és bírálatra alkalmasnak ítélt pályázat elbírálására ez év
tavaszáig kellett várni. 2018. április 04.én kaptuk a jó hírt, miszerint a fejlesztési miniszter pályázatunkat támogató
döntést hozott.
Az óvodaépítésre megítélt, vissza
nem térítendő támogatás összege:
298.817.803 Ft, ami kiegészül az önkormányzat által vállalt 5%-os önrésszel.
A támogatási szerződés megkötésének
még egy feltétele volt, hogy az önkormányzat nyújtsa be a létesítményre vonatkozó jogerős építési engedélyt. Újabb
versenyfutás az idővel, hogy a hiánypótlásra biztosított időn belül, július végére
beszerezzük a hatóságok jóváhagyását.
Erőfeszítésünket siker koronázta, a
jogerős építési engedélyt megkaptuk, a
támogatási szerződés aláírásának már
nincs akadálya.
Az új óvoda tervei Ágoston Julianna
építésztervező által már 2012-ben elkészültek, amit menet közben a kiírt pályázati feltételeknek megfelelően 3 alkalommal is módosítani kellett.
A múlt évben benyújtott pályázathoz
csatolt terv szerinti létesítmény építési
engedélyeztetési eljárásához különféle
szakhatóságok hozzájárulását kellett
kérni, illetve mint minden építkezésnél a
szomszédok beleegyező nyilatkozatát is
be kellett szerezni. Ezen túl az engedélyes és a kiviteli tervek elkészítéséhez

különféle szakági tervezők segítségét is
igénybe kellett venni. Ilyen szakági tervezők az építész mellett a statikus tervező, az épületgépész az épületvillamossági, a tűzvédelmi tervező és az egész építkezést meghatározó talajmechanikai,
geotechnikai vizsgálatot végző szakember.
Az engedélyes terv elkészítése után tovább folytatódik az építéshez szükséges
részletes kiviteli tervek elkészítése, mely
tervek a kivitelezéshez és a kivitelező
kiválasztását szolgáló közbeszerzési
eljárás kiírásához szükségesek.
Ennek várható ideje október vége, ami
után optimális esetben az év végére lezárható a közbeszerzési eljárás, sor kerülhet a kivitelezővel való szerződéskötésre. Az év végi, január eleji szerződéskötés esetén, enyhe telet feltételezve az
építkezés 2019. augusztus végére befejeződhet, és az új nevelési év már az új
óvodában indulhat.
A létesítendő új óvoda a jelenlegi kisóvoda elbontásával, a Petőfi Sándor utca
23. számú telken épül. Az épület főbejárata az északi oldalra került. A telek
adottságainak megfelelően, folyosóra
feltűzve alakítandók ki a csoportszobák,
mosdó, öltöző egységek. Minden csoportszobához külön mosdó és öltöző
épül. Az óvodai csoportszobák terasszal
kapcsolódnak a játszóudvarhoz és a teraszokról lépcső vezet le az udvarra. Az
épület déli és keleti oldalán – a foglalkoztatók előtt a terep lejtését követő
járda épül. A foglalkoztatók tájolása keleti és déli, melyek árnyékolása redőnynyel és lombhullató fák telepítésével
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valósul meg. A folyosó másik oldalán
(északra tájolva) a felnőtt öltöző és étkező, melegítőkonyha kap helyet.
A csoportszobák mellett fejlesztőszoba alakítandó ki. A játszóudvar felé akadálymentes kijárat a fejlesztőszoba mellett létesül. A csoportszoba szárnyat az
utca felől, kétszintes épület határol. A
földszinten tornaszoba szertárral, szülői
és akadálymentes WC és szülői fogadó
kerül elhelyezésre. Az emeleten csak az
intézmény dolgozói által használt helyiségek kapnak helyet: vezetői iroda,
nevelői szoba – egyben könyvtár, szertár, mosó-vasaló helyiség, gépészeti
helyiség.
A telken közterülethez közvetlenül
kapcsolódóan a telek teljes szélességében a bejárat előtti terület kivételével – 8
db parkoló és 1 akadálymentes parkoló
alakítandó ki. A déli részen az udvart tehergépkocsival megközelíthető biztosító
kapu létesül. A telekhatáron körbe kerítés épül a gyerekek biztonsága érdekében. Az előkert és a játszóudvar parkosítottak lesznek. A növények telepítésénél
figyelembe kell venni, hogy mérgező és
allergiát okozó egyedeket ne kerülhessenek a területre. Az udvaron csak az előírt balesetvédelmi minősítéssel ellátott
játékok, az előírt biztonsági területek
megtartásával, helyezhetők el.

Reméljük, a jövő évben már birtokba
vehetik gyermekeink az új létesítményt,
minden jelenlegi és leendő óvodás örömére. Addig azonban még rengeteg feladat és kemény munka vár a tervezőre, a
beruházás lebonyolítójára, a kivitelezőre, a hivatal dolgozóira és a testület tagjaira is.
A beruházás első nagy feladata az átmeneti időre az óvodai csoport elhelyezése. Számba véve az önkormányzat
összes lehetőségét, kikérve a tisztiorvosi
szolgálat szakvéleményét, a testület úgy
döntött, hogy a legkevesebb anyagi áldozattal járó megoldást választva, az átmenet idejére a kultúrház két kis oldalhelyiségében helyezi el az óvodai csoportot.
Tettük ezt azzal az indokkal, hogy a
legkisebb ráfordítással, itt biztosítható a
gyerekek megfelelő foglalkoztatása, a
higiéniai és étkezési feltételek megteremtése, a szabadtéri foglalkozások biztonságos megtartása, és az épület járművel történő megközelítése.
A vezető óvónő és munkatársai, a festés és egyéb javítások elvégzése után, a
kisóvoda berendezéseiből gyorsan, szakszerűen és otthonosan berendezte a helyiségeket, melyek óvodakezdésre készen állnak a gyerekek fogadására.
A kultúrház használata csak kis mértékben korlátozódik, hisz a nagytermi

rendezvények, a pincehelységet és annak
vizesblokkját igénybe véve, megtarthatók, az ezen időszakra eső bálok pedig,
kis átrendezéssel, alig korlátozva, szintén megrendezhetők.
Jól tudjuk, hogy az építkezés megkezdésével a megszokottnál több akadállyal
és kényelmetlenséggel találkozhatnak,
és ez idő alatt ezek elviseléséhez több
türelemre lesz szükség, de az eredmény,
reméljük, feledtetni fogja a kényelmetlenségeket.
Ritka alkalom egy ekkora település
életében egy ilyen nagy beruházás kivitelezése. Minden erőnkre, és közös akaratra szükség lesz a sikeres befejezéséhez. Kérünk tehát minden érintett lakost,
hogy megértő türelemmel viseljék az
építkezés okozta kényelmetlenségeket,
az eddigi, megszokott rendtől való eltéréseket.
Higgyék el, a pályázat benyújtásakor,
a tervezés és a kivitelezés során csak az
a cél vezérelt bennünket, hogy szigetbecse élhetőbb, vonzóbb, kényelmesebb
település legyen, és minden tettünket az
motiválja, hogy a település gazdagodva,
gyarapodva vonzó jövőképet mutasson
az utánunk jövő nemzedékeknek.
Takács András
polgármester
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Képviselő-testületi ülések
A Szigetbecsei Krónika előző lapszámának megjelenése óta három alkalommal tartott
az Önkormányzat képviselő-testületi ülést, május 10-én, június 7-én és július 18-án. Az
ülések legfontosabb témái voltak:

•

Az új óvoda kivitelezői ajánlat elfogadása

•

2017. évi költségvetés módosítása és a zárszámadás

•

SZMSZ módosítása

•

2017. évi gyámhatósági munkáról tájékoztatás

•

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez való csatlakozás

•

Falunap előkészítése

A Képviselő-testület a Szigetbecsei
Tóparti Óvoda újjáépítés engedélyezési és
kiviteli terveire kért ajánlatot. A beérkezettek közül az alábbiakat fogadta el: építészet tervezési ajánlatként Vargáné Ágoston
Julianna (Ráckeve) bruttó 3.600.000 Ft-ról
szóló ajánlatát, tartószerkezeti tervezési
ajánlatként a 12 Raszter Kft. (Dabas) bruttó 2.713.990 Ft-ról szóló ajánlatát, épületgépészet tervezési ajánlatként az Ábrahám
és Társa Bt. (Szigetszentmiklós) bruttó
1.676.400 Ft-ról szóló ajánlatát, elektromos tervezési ajánlatként a MIHA-TER
Kft. (Tököl) bruttó 2.209.800 Ft-ról szóló
ajánlatát, tűzvédelem tervezési ajánlatként
Vásárhelyi Zoltán (Lórév) bruttó 180.000
Ft-ról szóló ajánlatát, geotechnika tervezési ajánlatként dr. Takács Attila (Dunaharaszti) bruttó 190.000 Ft-ról szóló ajánlatát
fogadta el.
***
A Képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének a zárszámadás előtti kötelező előirányzat
módosítását, majd a zárszámadási rendeletét is megalkotta. A feladatalapú támogatásokat a betervezett célokra használták fel.
A beszámolóból megállapítható, hogy
500.000 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett az étkeztetés és a közoktatási normatívákból. Az Önkormányzat 2017. évi
költségvetési maradványa 36.566.000 Ft,
amely feladattal terhelt maradvány. A maradvány a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete. A rendeletek
olvashatók részleteiben a www.sziget
becse.hu weboldalon.

***
A Magyar Államkincstár ellenőrzéskor
megállapította, hogy az Önkormányzat
SZMSZ-e nem tartalmazza a kormányzati
funkciók szerinti önkormányzat által ellátott feladatokat (COFOG lista), ezért a testületnek az SZMSZ-ről szóló rendeletét
módosítani kellett.
***
A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gyámügyi tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.
***
A Képviselő-testület úgy határozott,
hogy csatlakozik a Szigetzugi Duna Napok
nemzetközi rendezvénysorozathoz. A Duna Napok eseménysorozat célja, hogy a
helyi kulturális értékekre és örökségre
hívja fel a figyelmet a meglévő programok
összekötésével, valamint újabb összefogások kialakítása révén.
***
A Képviselő-testület kérelemre úgy határozott, hogy a Szigetbecsén megtartandó
Rockzenei fesztivál támogatására 50.000
Ft-ot biztosít a költségvetés terhére.
***

A Képviselő-testület elfogadta a Tóparti
Óvoda kompetencia és teljesítményalapú
értékelési szabályzatát, valamit az Óvodával kötött munkamegosztási megállapodást is felülvizsgálta.
***
Az önkormányzatok kötelező feladatellátásai közé tartozik a községi könyvtár
működtetése. Több kistelepülésen okoz ez
gondot az anyagi forrás hiánya miatt. Az
5000 fő alatti településeknek lehetőségük
van csatlakozni a Megyei Könyvtár által
működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszerhez. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az iskolai könyvtárral közösen szeretné üzemeltetni továbbiakban is a
községi könyvtárt, s ezzel együtt csatlakozik a KSZR-hez. A megállapodás megkötése érdekében a KLIKK-el is felveszi a
kapcsolatot, s a részletek pontos ismeretében dönt a továbbiakról.
***
Újabb pályázati lehetőség nyílt kerékpárút kialakítására, melyet szeptember 24ig kell beadni. Szigetbecse Önkormányzata
élni fog ezzel a pályázati lehetőséggel, s a
Réti úti kerékpárút létesítésére pályázatot
kíván beadni. E mellett a testület úgy döntött, hogy elkezdik a buszmegállók felújítását, először a talapzat kiépítését kezdik
el, majd az új megállók építését. Döntöttek
az iskola előtti járdaszakasz nyár folyamán
történő megépítéséről is.
***
Riedl Béla alpolgármester és templomi
képviselő kérelmére a testület úgy határozott, hogy a szigetbecsei katolikus templom
északi oldalán lévő homlokzat felújításának
költségeihez 200.000 Ft-tal hozzájárul.
***
Csoba Attiláné képviselő ismertette a
falunapra tervezett programokat, megrendeléseket, feladatokat, technikai előkészületeket. Kérte az önkormányzati dolgozók,
közhasznúak, civil szervezetek és képviselőtársak segítségét a színvonalas falunap
szervezésében, és lebonyolításában. Kéri a
lakosság és vállalkozók anyagi támogatását.
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A közösségi együttélés alapvető normái
Kedves Becsei Lakosok!
Községi rendezvényeink, utazásaink
alkalmával személyesen is meggyőződhetünk, többször hallhatjuk, láthatjuk, menynyire szeretik községünk lakói, az újonnan
időköltözöttek Szigetbecse szépségét, természeti értékeit, az általunk biztosított
csendet, nyugalmat. Sokan ezért is költöznek falunkba, azért jönnek le a fővárosból,
nagyobb városokból, hogy a falusi élet
nyugalmát élvezhessék, a hétköznapi
munkában elfáradt emberek pedig hétvégeken kipihenhessék fáradalmaikat. Erre
szerencsére az esetek többségében lehetőség is van.
Az utóbbi időben azonban, a községünk
lakóinak életét megkeseríti egy-egy szomszéd a társadalmi és jogi normákra fittyet
hányó, hangos, agresszív viselkedésével, a
rendszeres vasárnapi fűnyírásával, hangos
munkagép hétvégi üzemeltetésével, szabálytalan állattartásával, a közterületek
elfoglalásával, égetési tilalmi idő megszegésével, azzal, hogy nem gondozza kertjét, az utcára kihajló gyümölcsfáit, terméseit nem takarítja el a járdáról, s még sorolhatnánk. A közösségi együttélés normái,
mintha nem is léteznének számukra, holott
ezen normák betartása alap a jó szomszédság fenntartásában.

delmi, állat- és közegészségügyi, a szabálysértési, a veszélyes ebekre vonatkozó,
továbbá a Ptk. szomszédjogra vonatkozó
és az állattartó felelősségét szabályozó
jogszabályok keretei között).

Fenti szabálytalanságok kimerítik a
szabálysértés fogalmát, de ne várjuk
meg a hatóság figyelmeztetését,
büntetését! Kövessük a helyes
magatartást! Ne sértődjünk meg
lakótársunk, szomszédunk jóindulatú
felszólításán.
Az a család, amely nem tudja megoldani
állatainak szabályszerű tartását, napon kínozza, éhezteti őket, nem gondozza, ezáltal a szomszéd nyugalmát erősen megzavaró magatartásával (állandó kutyaugatás,
bűz), az ne tartson állatot!
Természetesen nem azt mondjuk, hogy
hétvégén ne nyírjon füvet, ne végezze el az
otthoni barkácsolási munkáit (hiszen a dolgozók többsége hétköznap erre nem ér rá),
de aki egész héten otthon tartózkodik, nem
feltétlenül szükséges, hogy hétvégén és
csak hétvégén működtesse hangos gépeit.

Problémát jelent, ha az ingatlantulajdonosok nem tőrödnek kertjükkel, a parlagon
lévő területeken hamar megjelennek a
gyomok, melyek rendkívül igénytelenek
és gyorsan nőnek. Kérjük, az ingatlantulajdonosokat gondozzák (gyom mentesítsék)
kertjüket! Felhívjuk a figyelmet rá, hogy
telek tulajdonosoknak kötelességük a
parlagfűirtás, -kaszálás!
A kutyát úgy kell tartani (kedvtelésből
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet),
hogy a szomszédok nyugalmát ne zavarja,
anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és
egészséget ne veszélyeztessen (az állatvé-

ellenére is rendőrt hívhatnak, és véget vethetnek a zajos mulatságnak, legyen szó
nappalról vagy éjszakáról. A bejelentéssel
csupán egy kis türelmet és megértést kérhetünk, de a megengedett decibelhatárt
ilyenkor sem léphetjük át.
A Ptk. kimondja, amikor egy földterületet, házat, lakást vásárolunk, bérelünk
vagy abban bármilyen jogcímen, de akár
jogcím nélkül tartózkodunk vagy lakunk, a
jogszabályokat be kell tartanunk, és
ugyanezt megkövetelhetjük a szomszédjainktól is. A kötelezettséget, vagy tilalmat
előíró jogszabály nem ismeretére, mint
felelősséget kizáró, vagy azt enyhítő körülményre nem hivatkozhatunk. Egyszerűbben megfogalmazva a jogszabályok
(törvények, rendeletek) nem ismerete, nem
mentesít senkit a felelősség alól! Az
együttélési normákat megsértő lakótársat,
amennyiben kérésünk ellenére sem szünteti meg a szabálysértésre okot adó tevékenységét, fel kell jelenteni!

Az avar égetését (amennyiben erre tényleg nem talál más megoldást) az önkormányzat által kijelölt időpontban végezze.
Az utca járdájára kinőtt ágakon a metszést
végezze el, a lehullott gyümölcsöket szedje fel.
Ha olyan programot tervezünk, ami zavarhatja a szomszédokat, azt érdemes nekik jelenteni. A legkulturáltabb és legintelligensebb megoldás az, ha előre jelezzük a
várható kellemetlenségeket. Az azonban,
hogy bejelentettük, bulit tartunk, nem hatalmaz fel bennünket arra, hogy azt tegyünk, amit csak akarunk. Ha ugyanis a
szomszédjainkat zavarjuk, a bejelentésünk

Kedves Lakótársak! Kedves Szomszédok! Törődjünk kicsit többet a környezetünk nyugalmával, törekedjünk a közösségi együttélési normák betartására!
Szigetbecse Község Önkormányzata

Gyermekrejtvény
megoldások:
Tuva közmondás: A gyanú megbetegít,
a bizalom meggyógyít.
Hercegnők drágakövei: Bella = 15,
Lilla = 10, Anna = 5
A föld körül: 1 = b, 2 = c, 3 = a, 4 = c,
5 = a, 6 = c, 7 = b, 8 = c
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Útravaló ballagó nyolcadikosainknak
Tizenévesen mindenki
szereti az életet. Ez az a
kor, amikor az iskolapadból kilépve kitágul a fiatalok előtt a világ, s a sok
tanulás után végre rajtuk
a sor, hogy saját maguk
próbáljanak értelmet adni
az életüknek. Most valami lezárul, amitől búcsúzni kell: a tovatűnő
gyermek- és diákévek, a
színes ábrándok, a gyermek- és ifjúkori barátságok és szerelmek, a hólabdás téli udvar, a sportversenyek izomfeszítő
tempója és izgalma, az
osztálytermek zsongása
és sokszori dermedt csendje. Mert íme, „ballag már
a véndiák”.
Virágba borult községünk általános iskolája is
2018. június 15-én. E napon búcsúzott el
tanáraitól és diáktársaitól 14 nyolcadik
osztályos tanuló. Útravalóként magukba
szívhatták a ballagási ünnepségen kapott
bölcs gondolatokat, az életet széppé tevő
eszményeket, hivatástudatot, elkötelezettséget. Raffay Béla igazgató úr búcsúztató
szavaiban arra utalt, hogy a szülők, nevelők melléjük szegődnek ezen az úton, hogy
továbbra is átadhassák tapasztalataikat,
tudásukat.
„Emlékeztek még az első napra? Amikor
még ügyetlenül fogtátok a ceruzát, hangosan és azonnal mondtátok, ha eszetekbe
jutott valami, amikor büszkék voltatok
arra, hogy végre iskolások lehettek? Nyolc
év tapasztalatával a hátatok mögött már
tudjátok, mekkora ajándék az írás-olvasás,
a számolás tudománya, amit a tanító néniktől kaptatok életre szóló útravalóként.
De adtak valami mást is, azt a láthatatlan,
de minden pillanatban érezhető szeretetet,
gondoskodást, ami kisiskolásként körülölelt benneteket, mint édesanyátok karja.
Köszönjük ezt Dávid Júlia, Györkéné Varsányi Andrea, Bak Gáborné és Kőhegyiné
Lengyel Anikó tanító néniknek.
A felsősök közé kerülve egy újabb mérföldkő várt rátok, ahol tovább kerestétek
helyeteket, hangotokat, önmagatokat. Tanáraitok, (leginkább Szandi néni) türelem-

mel igyekeztek megértetni veletek, hogy a
tanulás, a tudás a legfontosabb érték, mely
zsebre rakva, rövid és hosszú távon is nagyon jól kamatozik. Ahogyan a betűkből,
hangokból szavak, majd a szavakból mondatok lesznek, s válik mindez egységes és
érthető szöveggé össze, úgy érik bennetek
egésszé mindaz az ismeret, amit nyolc éven
át ennek az iskolának a falai között, soksok 45 percben kaptatok.
Megtanulhattátok, hogy ne csak a szemetekkel lássatok, és az eszetekkel gondolkodjatok, hanem a szívetekkel is. Hogy észrevegyétek az életben a jót, s azt meg tudjátok különböztetni a rossztól. Hogy el tudjatok igazodni minden helyzetben, és meg
tudjátok magatokat őrizni akkor is, amikor
a világ ezernyi vonzó ajánlata arra csábít,
hogy hűtlenek legyetek azokhoz az alapvető emberi és keresztényi értékrendhez, amit
az elmúlt években megtanultatok.
Tanítóitok, tanáraitok, mindvégig hittek
bennetek és abban, hogy a tudás kavicsai
gyémánttá válhatnak majd. Hogy az ő harcuk a Ti győzelmetek lesz egyszer.
Mi már tudjuk, innen kilépve, már gyorsabban fog telni az idő. Hiszen a legtöbb
munka és feladat most vár majd rátok. De
ne feledkezzetek meg arról sem, hogy ez a
kilépés felelősséggel jár!

A mai nap a szüleiteké is, akik most
büszkén, elfogódottan néznek egy zavart
kamaszra, bár a virágokon túl ők még mindig azt a botladozó, de büszke kis elsőst
látják, akit nyolc éve pont ilyen elérzékenyülten hagytak itt. Ők, akik türelemben,
szeretetben, kísértek benneteket idáig.
Szüleiteknek mindig szemük fénye, drága
kincsei lesztek. Ők a Ti biztos talajotok, a
sarkcsillag, és az apró tiszta hang a szívetekben, amelyek a helyes utat mutatják az
életben.
Ők jelentik majd a honvágyat, a késztetést a bárhonnan való visszatérésre, a biztonságot és oltalmat. Igyekezzetek úgy
élni, hogy büszkék lehessenek rátok.
És igen, mutogassák azokat a fényképeket mindenkinek, és csak csodálkoznak és
ámuldoznak, hogy nahát, ez volna az önök
gyereke?! Szinte hihetetlen! Büszkék lehetnek rá! „Az élet legérdemesebb időszakai
sokszor akkor történnek velünk, amikor
nehezen elérhető célt tűzünk ki magunk
elé, és amikor minden képességünket
igénybe kell venni annak eléréséhez”.
Kívánom, hogy életteli és értelmes legyen
az életetek!”
Kedves ballagók! Igazgató úr szavaival
élve: „Kalandra fel”!
Lumei Joli

2018. július-augusztus

SZIGETBECSEI KRÓNIKA

11

Évzáró az általános iskolánkban
BALOGH JÓZSEF:

MOST JÚNIUS VAN
Június lett és tanév vége.
Szabadság, barátom, itt a nyár!
A gondokkal, leckével félre,
örömünk kapuja tárva vár.
Nem kell felelni, izgalom sincs,
és mindennap alhatok.
Enyém a tópart, s mekkora kincs,
hogy ismét, megint szabad vagyok!
A bizonyítvány? jó...tűrhető,
majd jövőre...mindent megteszek,
mert a fejem lágya ha benő
– az apuék szerint – bölcs leszek.
„Végre elmúlt, ennek is vége, az iskola
udvara üresen áll, vége az évnek, pont ez a
lényeg, a csomagom kész van, a küszöbön
áll” idézte a Napoleon Boulevard –
Legyetek jók, ha tudtok című dalának szövegét a becsei általános iskola évzáró
ünnepség (június 20.) megnyitójában Bak
Gáborné pedagógus. A köszöntő szavak
után kedves kis búcsúztató műsor keretében
engedtek útjára egy hatodik osztályos tanulót, aki hatosztályos gimnáziumban folytatja tovább tanulmányait.
Nyugdíjba vonulása alkalmából igazgató úr
és a nevelőtestület az ünnepség keretében
búcsúztatta el és köszönte meg hosszú évtizedes pedagógiai munkáját Györkéné Varsányi Andrea pedagógusnak. Még egy kedves kötelességüknek tettek eleget: négy év
kitartó munkája után elköszöntek az Szülői
Munkaközösség elnökétől, Kovácsné Farda
Hajnalkától. Megköszönték Hajnalkának a
több éven át tartó önzetlen, áldozatos munkáját. A jelenlévő szülők és diákok nagy figyelemmel és várakozással hallgatták meg
Raffay Béla igazgató úr évértékelő beszédét. Az évértékelő beszéd után következtek
a jól megérdemelt könyvjutalmak, díjak átadásai. Ezt követően a 4. osztályosok szórakoztató műsorát nézhették meg a jelenlévők.
Tanulmányi és sportversenyeken elért
sikerek, kimagasló eredményeket elért
diákok:
Több körzeti, megyei, sőt országos versenyen is részt vettek diákjaink, akik már meg
is kapták ezért az elismerést.

• Az alsó tagozatosok a Szigetcsépen megrendezett komplex magyar-matematika versenyen vettek részt csapatban, ahol az első
osztályosok második helyezést értek el, név
szerint Győri Írisz és Lefkovits Milán.
• Német nyelvi ének versenyen több diákunk is részt vett, ahol Szöllősi Jázmin
arany minősítést, Feigl Gabriella ezüst,
Takács Dóra és Fehérvári Fanni bronz
oklevelet kapott.
• A Bendegúz levelező versenyen iskolánk
tanulói közül többen is részt vettek, ahol
arany, ezüst és bronz fokozatokat értek el.
• Matematikából 3 féle versenytípuson is
képviseltek bennünket diákjaink: Bolyai
csapat, Zrínyi Ilona és a Pangea egyéni
versenyeken.
• Az Országos Honismereti versenyen iskolánkból tíz fő 5.,6.,7. osztályos tanuló
nevezett a 4 fordulós versenyre. Közülük
6 tanuló országos I. helyezést ért el.
• 5. osztályból: Benda Roland, Markó Lili,
Szabó János László
• 6. osztályból: Horváth Ákos
• 7. osztályból: Csoba Anita, Őrsi Levente.
• Szép siker a megyei történelem versenyen
való részvétel is, hiszen a 6. osztályosok
közül Tabi Valéria 1., Barkó Zsuzsanna 7.
helyezést ért el.
• Felkészítő tanáruk: Bráda Zoltánné volt.
• Szavaló- és prózamondó versenyeken is
több helyszínen mérték össze tehetségüket
tanulóink, ahonnan előkelő helyezéssel és
különdíjjal tértek vissza.
• Német nyelv területén is nagyon jó eredményekkel büszkélkedhetünk: A Lesewurm
olvasóversenyen arany, ezüst oklevelek
születtek.

Te ébresztőóra, légy nyugodt,
tankönyvek, ti is pihenjetek,
iskolafolyosók szótlanok,
holnaptól várnak vizek, hegyek.
Fürdök majd, fára is mászhatok,
sátorban álmodni jó kaland,
s barátaimmal barangolok,
vagy pecázok, aztán hív a strand.
Most közel három hónapon át
legyen jó idő, ezt akarom,
és úgy kerülöm az iskolát,
hogy majd egy KICSIT várjam
NAGYON.
Június van és tanév vége,
s olyan szépek az álmaim,
a táskával, füzettel félre,
ugye, most így van jól, társaim?

• Sport terén is kimagasló eredményeink
születtek. Most csak a legjelentősebbeket
említem a sok közül:
• Diákolimpián 2 sportágban – röplabda és
labdarúgás – indultak diákjaink.
• Röplabdásaink számos kupán vettek részt.
A IV. korcsoport megyei elődöntőben 3.
helyen végzett.
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Ebben a tanévben beindult az intézményi
Bozsik. Két korcsoportban is indulhattak
focistáink.
A IV. korcsoportos fiúk kisiskolák focibajnokságának megyei döntőjén 3. helyezést
értek el.
1. osztály: Az elsősök közül mindenki nagyon ügyes volt. Valamennyien teljesítették
a rájuk háruló nehéz feladatokat, könyvjutalomban részesülnek: Bán Lilla, Benyeda
Vivien Andrea, Bodor Dóra Liliána,
Csömör Bence, Erdélyi Barna, Fekete
Boglárka, Forrai Kitti, Gere Anna, Győri
Irisz, Horváth Gergely Örs, Ila Beatrix
Tamara, Karczagi Lili, Kovács Gréta,
Kovács Krisztián, Lefkovits Milán, Lődi
Anna Lili, Michélisz Nóra, Mindák-Szikora
Csenge, Mlinkó-Szepessy Milán, Schenk
Noémi, Szaniszló Amira, Szaniszló Patrik,
Szöllősi Jázmin, Temesvári Viktória.
2. osztály: kitűnő tanulmányi eredményéért
és példamutató magatartásáért Batuska
Milán, Feigl Gabriella, Pittel Simon, Takács
Dóra, Végh Roland, példás magatartásáért
és kimagasló szorgalmáért Vég Dorka
könyvjutalomban részesült.
3. osztály: kitűnő tanulmányi eredményéért
és példamutató magatartásáért Áj Emese,
Markó Diána, Csordás Virág, Farkas Dorka,
Pécsi Ankisza, Boros Réka, jeles tanulmányi eredményéért Montvai Dóra és Kovács
Roland, kitartó munkájáért Bodnár Dániel
részesült könyvjutalomban.
4. osztály: kitűnő tanulmányi eredményéért
és példamutató magatartásáért Őrsi Kende,
Molnár Danica, Balogh Botond könyvjutalomban részesült. Általános nevelőtestületi
dicséretben részesült: Balogh Botond és
Molnár Danica.
5. osztály: kitűnő tanulmányi eredményéért
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és példamutató magatartásáért Benda Roland, Szöllősi Bíbor, Szabó János László,
Mészáros Netti, Izer Anita, jeles tanulmányi
eredményéért, példás magatartásáért Bak
Botond Örs, Spátay Réka könyvjutalomban
részesült. Általános nevelőtestületi dicséretben részesült: Benda Roland, Szöllősi Bíbor,
Szabó János László és Mészáros Netti. Kiemelkedő tanulmányi munkájáért és példamutató magatartásáért Bak Botond Örs és
Spátay Réka nevelőtestületi dicséretet kaptak.
6. osztály: könyvjutalomban részesültek:
Barkó Zsuzsanna Zselyke: kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, valamint német nemzetiségi nyelv, magyar irodalom, történelem,
matematika, természetismeret tantárgyakból elért kimagasló teljesítményéért; Tabi
Valéria: kitűnő tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért, szorgalmáért,
valamint német nemzetiségi nyelv, magyar
irodalom, történelem, matematika, természetismeret tantárgyakból elért kimagasló
teljesítményéért. Ők általános nevelőtestületi dicséretben is részesültek. Ágoston
Vanda Zille jeles tanulmányi eredményéért,
példás magatartásáért és szorgalmáért,
Baranyák Tekla és Farkas Beatrix jeles
tanulmányi eredményéért, matematika tantárgyból elért kimagasló teljesítményéért;
Juhász Virág és Schneider Kinga jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért; Radnics Sára: jó
tanulmányi eredményéért, példamutató
magatartásáért és szorgalmáért. A megyei
történelmi versenyen kiemelkedően teljesített két tanulónk: Barkó Zsuzsanna és Tabi
Valéria. Ők könyvjutalomban részesülnek.
7. osztály: könyvjutalomban részesült:
Michélisz Anna: jeles tanulmányi eredmé-
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nyéért, példamutató magatartásáért és sportteljesítményéért; Őrsi Levente: jó tanulmányi eredményéért, kiemelkedő szorgalmáért; Barbulszki Míra: jó tanulmányi eredményéért, kimagasló szorgalmával elért sportteljesítményéért; Schmidt Szimóna: jó
tanulmányi eredményéért, példamutató
magatartásáért; Oláh Csilla: kiemelkedő
közösségi munkájáért, példamutató magatartásáért, és a sportban nyújtott szorgalmáért; Mészáros Andrea: kiemelkedő közösségi munkájáért, példamutató magatartásáért, és a sportban nyújtott szorgalmáért;
Csoba Anita: kimagasló közösségi munkájáért, és a sportban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért; Mészáros Ditta: kiemelkedő
közösségi és sportteljesítményéért.
8. osztály: Hári Kata: jeles tanulmányi
eredményéért; Dominek Gábor: jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért. Ők kiemelkedő tanulmányi munkájukért nevelőtestületi dicséretben részesültek. Filus Tamara példamutató magatartásáért és kimagasló közösségi munkájáért;
Oláh Dorka kimagasló közösségi munkájáért. Ebben a tanévben Hári Kata kapta az év
tanulója címmel járó serleget, amelyet a
ballagáson vett át.
A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
a hagyományteremtés szándékával, elismerésben részesíti azokat a diákokat, akik
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak ebben
a tanévben.
Az intézményvezetők javaslata alapján a
tankerület 100 legjobb, példaként elöljáró
diákja a tankerületi igazgató elismerő oklevelében részesül. Iskolánkból két tanuló is
elnyerte ezt e neves elismerést: Balogh
Botond, 4.o. és Hári Kata, 8.o.
Diákjainknak gratulálunk az elért szép
eredményekért!
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„Az év tanulója díj” kitüntetettje
A Szigetbecse Községért Közalapítvány minden évben a végzős diákok közül választja az év tanulóját. Ebben a tanévben a kuratórium feltételeinek egy tanuló tett eleget és veheti át e nemes elismerést, valamint a vele járó pénzjutalmat.
E tanuló Hári Kata.
Bizonyítványában minden tanévben jeles vagy kitűnő minősítés szerepel. Kedvessége, szerénysége,
magatartása és szorgalma példaértékű mindenki számára. Pedagógusai és társai bizalommal fordulhattak hozzá problémáikkal. Igazi irányító egyéniségével a közösség egyik legmeghatározóbb tagja
volt. Az osztályközösség irányító egyénisége. Minden megoldandó feladat megvalósításában aktívan közreműködött és ötleteivel gazdagította annak tartalmát. Segítette a fiúk-lányok közötti jó kapcsolatot, melynek a kulcsa a foci volt. A női fociban kiváló eredményeket ért el.
Gratulálunk a kitüntetéshez. Tanulmányaihoz további sok sikert, szorgalmat kívánunk!

NYÁRI TÁBOR A FALUHÁZBAN
Idén nyáron 20 gyermek volt a táborlakó,
sok élménnyel lehettünk gazdagabbak a
három nap alatt.
Felelevenítettük a tavalyi emlékeket a ház
szobáiban. Sokan még emlékeztek egy-egy
használati tárgyra, annak funkciójára.
Maradandó élmény volt az akkor használatos
kukorica levele ágybetétként. Akadt olyan
táborozó, aki számára azonban újdonságok
voltak a látottak, hallottak. (Remélem, örök
élményt nyújt számára a közös látogatás.)
Az együtt töltött napok alatt mindig volt
játék a védett, szép füves udvaron. A gyorsaságát és az ügyességét is mindenki kipróbálhatta. Nem fogyott ki senkin sem a labda pattogása, a lufi gyengesége. A sorversenyeknél
senki sem volt vesztes! Példamutató sportszerűségre tettek szert a nagyobbak, nem
hagyták magukra a kisebbeket, segítették,
buzdították őket. Így vált mindenkiből győztes. A felállított tábori szabályokat a játék és
a kézműveskedés alatt betartották a gyerekek. A fegyelmezett kis csapat vágott, ragasztott, alkotott nap mint nap. Nyugodtan

várakozott mindenki a következőre, vagy
segített a barátjának, tesójának. Készítettünk
cserépből manót, dekoráltunk vázát, bele
virágot, menő volt a bagoly, sárkány is készült, hiszen nyár van.
Mindenki megtalálta a kedvére valót. Az
utolsó nap utolsó órájában, lekváros kenyér
fogyasztása közben a gyerekek elmondhat-

ták, hogy mi tetszett, illetve mi az, ami nem
igazán tetszett a tábor alatt. (Az utóbbiról
nem volt gondolat!)
A hallottak alapján elmondhatom, hogy
ismét jól érezték magukat a gyerekek. A készített képeket a szülők engedélyével a
„Szigetbecse a mi kis falunk” facebook csoporthoz töltöttem fel. Utólag is megtekinthető. A közös délutánokon fáradhatatlan segítségem volt Pilczingerné Hajni, mint táboroztató, Feiglné Erzsike, Lovassyné Tilda, mint
gyakorló nagymama.
Köszönöm, hogy velünk voltatok és segítettetek! Nem utolsó sorban köszönöm
Szigetbecse község Önkormányzatának a
hely biztosítását és az anyagi támogatását.
Jövőre már ötödik alkalommal találkozunk!
Kívánok a nyárra tartalmas feltöltődést,
további hasznos időtöltést.
Egyeztetés alatt van, a már-már hagyománynak mondható foglalkozás az iskolában, karácsony előtti kézműveskedés, ahol
apró dísztárgyakat fogunk készíteni. Várlak
oda is benneteket!
Kiss Marianna táborvezető
Becsei Hagyományőrző Kör
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Szigetzugi Duna Napok
Ráckeve – Szigetbecse 2018. június 29. – július 1.

A Duna nemzetközi napját június 29-én ünnepeljük. Minden Duna menti országban változatos eseményekkel emlékezünk meg a
világ „legnemzetközibb” folyójának évfordulójáról. Ez alól nem kivétel Ráckeve és Szigetbecse sem, melyek helyszínéül szolgáltak a
Szigetzugi Duna Napoknak. A háromnapos kulturális fesztiválon
zajló programok között voltak előadások, játékok, felfedező séták,
koncertek, családi programok és még megannyi esemény, melyek
középpontjában a folyó, a Duna állt.
A Duna nem csak helyi érték, természeti kincse egy-egy településnek, de egyben egy 10 országon átívelő promenád, Ausztriától
egészen a Duna-deltáig, mely által a folyó egy sajátos kulturális
közeget teremt, s köt össze. A Duna nemzetközi napja ünnepléséhez
több város, több ország is csatlakozik különböző kulturális és sport
programokkal. Ráckeve városa és Szigetbecse Magyarországon a
DANUrB – Danube Urban Brand nemzetközi projekt keretében a
’Duna Napoknak’ elnevezett programsorozattal csatlakozott a nemzetközi eseményhez.
A Duna Napok eseménysorozat célja az, hogy a helyi kulturális
értékekre és örökségre hívja fel a figyelmet a meglévő programok
összekötésével, valamint újabb összefogások kialakításának elősegítésével. Ebből született meg a „szigetzugi” Duna Napok elnevezés,
mely a jövőben lehetőséget ad arra, hogy további regionális együttműködések alakuljanak ki. A program szervezői: Pest Megye
Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szigetbecse
Község Önkormányzata, Abacusan Stúdió és a ráckevei Árpád
Múzeum.
A Duna Napok során számos program költözött a vízpartra a
DANUrB és a városi civil közösségek szervezésében, melyek célja,

hogy az embereket közelebb hozza a Duna-parthoz. A DANUrB
egyik célja felismerni a települések, országok, közösségek kapcsolódó értékeit és élményeit – egy nagyobb egység lehetőségét – és
újragondolni azt a kapcsolatot, ami az ott élő embereket odaköti a
településhez és a közösséghez. A megmozdulás számos gyermek és
ifjúsági programot hirdetett (pl. városi séta, kincskereső túra, játszóház, futás), de a különböző vízi és szárazföldi játékok mellett, az
esemény lehetőséget kínált helyi szervezetek és az egyéb érdeklődő
célközönség közötti beszélgetések kezdeményezésére is.

A Szigetzugi Duna Napok Szigetbecsén megvalósult eseménye
volt a kincskereső túra, robotika és játszóház, futás, zenekarok fellépése, valamint a Duna fotó workshop az André Kertész Emlékmúzeumban. Első alkalommal volt itt megrendezve az esemény, ebből
is adódhatott a kevés érdeklődő, kevés résztvevő. A lakosság jelentős része még csak most találkozott először ezzel a lehetőséggel, a
programokra való rászervezésre nem volt megfelelő idő a késői tájékoztatás miatt. Bízunk benne, hogy jövő évben a program korábbi
indításával, jobb szervezéssel, nagyobb érdeklődésre számíthatunk,
s ezzel a célkitűzések eléréséhez is közelebb kerülünk.
Itt szeretnénk megköszönni a program végrehajtásában Szigetbecse részéről segítők munkáját, így a sütést vállaló Szűcs Ferencné
Ildikónak, Schmidt Sándorné Szilvinek, Kausitz Károlyné Erzsikének, Kis Józsefné Piroskának, valamint az eszközöket biztosító Takács Sándornak.
Résztvevőként elmondhatom, hogy a tervezett programok nagyon
jók voltak, csak buzdítani tudom a lakosokat a jövő évben megrendezésre kerülő Duna Napokon való részvételre, hiszen ez értünk és
a falunkért van, a mi kulturális és sport lehetőségeinket gyarapítja, a
mi szórakoztatásunkra is szerveződik.
Lumei Joli
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SZIGETBECSEI KRÓNIKA

GYERMEKSAROK
Kajarejtvény

A föld körül

Rajzolj ételeket a sudoku befejezéséhez. Minden sor, oszlop és
bekeretezett négyzet egyfajta ételt tartalmazzon.

Milyen jól ismered a földet? Válaszolj a kérdésekre!
1. Hol található az Eiffel torony?
a) Róma, b) Párizs, c) Madrid
2. Melyik országban élnek a legtöbben?
a) Amerika, b) India, c) Kína
3. Melyik a legnagyobb sivatag?
a) Szahara, b) Namib-sivatag, c) Góbi
4. Melyik a föld legnagyobb építménye?
a) Tokyo Sky Tree torony, b) varsói rádiótorony
c) Burj Khalifa (Dubaj torony)
5. Melyik országban esznek tapaszt?
a) Spanyolország, b) Szlovákia, c)Németország
6. Hol élnek a pingvinek?
a) Izland, b) Északi-sark, c) Antarktisz
7. Melyik országban viselnek kimonót?
a) India, b) Japán, c) Kína
8. Hol van a Niagara-vízesés?
a) Kanada, b) Amerika, c) mindkettő

Tuva közmondás
Keresse meg a felsorolt országneveket az ábrában, melyek nyolc
irányban találhatók. A felhasználatlan betűk összeolvasásával egy
tuva bölcsességet kapunk.
ALGÉRIA, BARBADOS, CSÁD, EGYENLÍTŐI-GUINEA,
ERITREA, ÉSZAK-KOREA, FRANCIAORSZÁG, HAITI,
HOLLANDIA, IZRAEL, KATAR, KAZAHSZTÁN, KONGÓ,
KUBA, KÖZÉP-AFRIKA, LENGYELORSZÁG,
MADAGASZKÁR, MEXIKÓ, MOZAMBIK,
NAGY-BRITANNIA, OMÁN, PERU, PORTUGÁLIA,
SAO TOMÉ ÉS PRÍNCIPE, SURINAME, SVÁJC,
SZENEGÁL, TOGO, ÚJ-ZÉLAND, VENEZUELA
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2018.augusztus25-én(szombaton)
SzigetbecsénaBalassitéritónálmegrendezésrekerülő

FALUNAPRA
PROGRAM:
9:00
12:00

Sakkverseny a Művelődési Házban
Eredményhirdetés, díjátadás
12:00–16:00 főzőverseny a Balassi téren
13:00–17:00 gyerekprogramok:
kézműves foglalkozás, arcfestés,
ugrálóvár, vidámpark, vásár

19:00
20:00

Sztárvendég: BalanceBand
Sztárvendég: JUésZSUTársulat
operett előadása

21:00

Sztárvendég: ZoltánErika

22:15 Tűzijáték,majd
utcabál02:00óráig

13:00–13:10 Polgármester köszöntő beszéde
13:10 Szigetbecse és környéke büszkeségeinek fellépése:
Harmonikások műsora
Nyugdíjas Klub műsora
Csiribiri Mazsorett Csoport
Szigetbecsei Zenebarátok Köre
Hastáncosok
A sztárvendégek fellépései közt kerül sor
16:00 Sztárvendég: KordaGyörgyésBalázsKlári
a főzőverseny eredményhirdetésére, a
támogatói jegyek sorsolására és a tombolahúzásra.

MindenkitszeretettelvárSzigetbecseKözségÖnkormányzataésKépviselő-testülete,
valamintacivilszervezetek!

Falunaptámogatása

Anyakönyvi hírek

Kérjük támogassa a falunapi rendezvényünket „támogatói jegy” vásárlásával, melyek megvásárolhatók az Önkormányzat Képviselő-testület tagjainál, valamint a program helyszínén.
A támogatói jegyek 1000, 2000, 5000, 10000 Ft-os címletekben kaphatók.
Szívesen fogadjuk tombola felajánlásaikat, valamint a Szigetbecse Községért Közalapítvány
11742070-20009616 OTP számlájára utalt hozzájárulásaikat is. Köszönjük.

Születések:

Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik Vrbovszki András temetésén részt
vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönet
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Jónak József temetésén
részt vettek és a család fájdalmát részvétükkel, virágok elhelyezésével enyhítették.
A gyászoló család

Híreinkről, programokról többet és részletesebben a
www.szigetbecse.hu weboldalon olvashat
LAPZÁRTA: 2018. szeptember 25., november 25.
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

2018. június 18-án született
Kenesei Veronika és
Schwarczenberger Csaba
gyermeke NELLI
2018. július 3-án született
Sziklai Zsolt Balázs és Garai Laura
gyermeke FLÓRA

Házasságot kötöttek

Major Kinga és Csörgő Tibor
2018.06.25. napján házasságot kötöttek

Elhunytak
Wadle Józsefné
született: Molnár Ilona Margit
2018. június 17.
élt 82 évet

