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SZIGETBECSEI
KRÓNIKA
Aranyosi Ervin: Életet teremtünk

Mikor megszületünk,
álmokat teremtünk.
Lelkünk öltözéke,
fizikai testünk.
Mi az előtt történt,
mindent elfelejtünk.
Mindenkit, ki figyel
ámulatba ejtünk.

Csodálkozva nézünk
a nekünk új világra.
Fogadjuk a szépet,
szemünk nyitva tágra.
Mindennek szívünkből
tudunk már örülni.
S vágyunk négykézlábra,
s vágyunk már felülni.

Társaink befestik
lelkünk tiszta vásznát.
Közösségbe megyünk,
– de inkább visszamásznánk.
Mintha az emberek
szemén ülne hályog.
Túl sok tilalom van,
– az emberi szabályok.

Kis játszmákat játszunk,
– milyen is az ember,
s gyakran nem törődünk
az igaz szeretettel.
Pedig ha szeretnénk,
sokkal többre mennénk,
az öröm táljából
sokkal többet mernénk.

Felülről szemlélni,
csoda szép világunk,
minél többre megyünk,
annál többre vágyunk.
Mikor lábra állunk,
gondolunk merészet.
Mindent könnyeddé tesz
az anyatermészet.

Azt, ki elfogadja,
mókus kerék várja.
Aki ellenszegül,
kanosszáját járja.
Lelkünk szabadsága
a kitűzött célunk,
sikerekre törünk,
s néha elalélunk.

Nem kell erőlködni,
mert könnyű elérni,
ha a szíved adod,
másét nem kell kérni.
Minden magától jön,
s előnyünkre válik.
Teremts szép életet,
s szeress mindhalálig.

12 újabb név az Életfánkon

SZIGETBECSEI KRÓNIKA

2

2018. május-június

25 éves a Szigetbecsei Nyugdíjas Klub
1993. február 21. csütörtöki nap. Sok szigetbecsei lakos véste emlékezetébe ezt a napot. Ezen a napon 120 fő becsei
lakos írta alá a nyilatkozatot, mely szerint tagja kíván lenni a Szigetbecsei Nyugdíjas Klubnak, s meg is alakították
azt.
„Egyik szomszédos településre hívtak meg engem egy nyugdíjas találkozóra, mely találkozó hangulata nagyon szimpatikus volt. Akkor jött az ötlet, miért ne lehetne községünkben is egy ilyen klubot alapítani. Meg is kerestem Stock
Mártont és Szalai Ernőt, akik partnerek voltak az ügyben. Sok-sok órát, sok-sok estét, megbeszélést tartottunk, hol
egyikőnk lakásában, hol a másikunk lakásában jöttünk össze.” Nyilatkozta Magasitz Lajos alapító tag.
Ezek a megbeszélések sikeresek voltak, s a klub aktivitása azóta is töretlen. Ezt nem is bizonyítja más jobban, minthogy a Klub a 25 éves évfordulóját ünnepelte 2018. április 9-én.

„Felnőttek lettünk, 25 évesek.” ––
kezdte ünnepi köszöntőjét Keszthelyi
Ignácné, a Klub elnöke. – A megalakulás
kori 120 főből már sajnos nagyon sokan
eltávoztak közülünk, közülük 30 fő él, s
13 fő ma is tagja a klubnak. Azon a csütörtöki napon megfogalmazták főbb céljainkat, formába öntve vállalták, alakuljon ki egy olyan civil szervezet, ahol az
emberek közelebb kerüljenek egymáshoz, jól érezzék magukat, kellemesen
szórakozva el tudjon tölteni egy estét,
vagy néhány órát, ahol egymást meg
tudják köszönteni, egymást meg lehet
ünnepelni családias hangulatban.
1993-ban megválasztott vezetőség:
Stock Márton elnök, Szalai Ernő titkár,
Majercsik Jánosné vezetőségi tag, majd
gazdasági vezető, Feigl Nándor vezetőségi tag, Vég László vezetőségi tag, tiszteletbeli elnök Magasitz Lajos.
Így szeretettel, odafigyeléssel, sok
munkával telt el a 25 év, közben az elnökeink eltávoztak: Stock Marci bácsi
2000-ben, Szalai Ernő bácsi 2011-ben
januárban, Majercsik Jánosné 2017
áprilisában.
Nyugdíjas klubunk jelenlegi létszáma

82 fő, + 5 fő fiatalabb tiszteletbeli
tagunk van. Ezzel a 87 fővel folyamatosan működünk. A nyári két hónap (júliusaugusztus) kivételével minden hónap
második hétfőjén klubestet tartunk.
Minden klubest előtt a vezetőség összeül
és megbeszéli a következő klubest teendőit.
A tagdíjunk 200 Ft-ról indult és jelenleg 1500 Ft/év. Kiadásainkat a tagdíjból,
a Szigetbecsei Önkormányzat támogatásából, a tombolából, a hozzájárulásokból
és az odafigyelt vásárlásból oldjuk meg.
Nagyon jó kapcsolatot tartunk a ráckevei, áporkai és az apaji klubokkal. Keressük egymás társaságát és nagyon jó
családias, zenés, mulatós délutánokat és
estéket tartunk, valamint viszonozzuk is
azt, amikor ők is visszahívnak bennünket.
Meg szoktunk köszönteni mindenkit
születésnapja, névnapja alkalmából,
megünnepeljük a kerek évfordulósokat,
ahol az ünnepeltek megvendégelik a
klubtagokat. Felköszöntjük az 50. házassági évfordulót tartó nyugdíjasokat.
Tartunk anyák napját, nőnapot egy szál
virággal, melyekre meg szoktuk hívni az
iskolások, óvodások egy-egy csoportját,

hogy meghittebbek legyenek ezek az
esték.
A nyári leállásnál sem pihenünk.
Voltunk buszkiránduláson többször is,
minden évben egy fürdőt felkeresünk,
hogy egy kicsit gyógyuljunk, pihenjünk.
Kikapcsolódásként kerékpártúrát tartottunk a Zichy-kápolnához, a Dunapartra, megnéztük a szép lórévi szerb
templomot, majd szalonnát és húst sütöttünk a Duna-parton, majd a sportpályán.
Nagyon vidám telnek a klubestjeink,
táncolunk, elénekeljük egymás nótáját,
nyugdíjasainkat műsorral, ajándékkal
lepjük meg. A hölgy tagjaink süteményt
hoznak, a férfiak pedig az italról gondoskodnak. Köszönet nekik érte. A klubest után vidáman, kicsit fáradtan, de kellemes érzésekkel térünk haza. Ezeket a jó
szokásokat továbbra is meg szeretnénk
tartani, hisz nekünk, nyugdíjasoknak ez
az egyedüli szórakozás a családunk mellett. Ápolni szeretnénk továbbra is a
szomszédos klubokkal a kialakított jó
viszonyt.
A falu életében is megpróbálunk részt
venni, kihordjuk a krónikát, falutakarításon részt veszünk, a parkokat beültetjük
virággal és azt gondozzuk, tüdőszűrésen
segítünk. Bármikor lehet ránk számítani.
Megköszönjük polgármester úrnak, a
testületi tagoknak, hogy rendezvényeinkhez a termet, a világítást, a fűtést biztosítják, Szerediné Magdikának a szépen
megterített asztalokat, s hogy leveszi a
mi vállunkról a gondot, a munkát.
Örülünk, hogy a fiatal testületi tagok
szeretnek közénk járni és hozzánk tartozni és látjuk, hogy jól érzik magukat köztünk.
Meg szeretném köszönni a munkáját, a
segítségét, a törődést mindazoknak, akik
az elmúlt 25 év, vagy 15 év, vagy 5 év
alatt segítettek bennünket.
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Klubéletünk maradjon sokáig olyan
szervezett, színes, sokoldalú, mint az elmúlt években. Továbbra is egymást tisztelő, kellemes esték legyenek, hogy szeressünk ide járni. Talán az egyik legfontosabb szempont, hogy sokáig mindnyá-

jan legyünk vidámak, jókedvűek és főleg
egészségesek, talán ennél jobbat nem is
kívánhatunk.
Kívánom, hogy 5 év múlva ismét itt
veletek együtt ünnepelhessük a 30. évfordulót.

Békességet, boldogságot, hosszú életet
kívánok mindenkinek!”
Az ünnepi beszéd után Takács András
polgármester emléklapot adott át a
jelenlévő alapító tagoknak.
Lumei Joli

Szigetbecsei Nyugdíjas Klub alapító tagjai
Almási Györgyné
Beke Andrásné
Boros Zoltán
Botos János
Botos Jánosné
Brodmann József
Brodmann Józsefné
Brodmann Mihály
Brodmann Mihályné
Bubori Vencelné
Bükhegyi Istvánné
Deminger János
Deminger Jánosné
Dickmann József
Dickmann Józsefné
Draspó Rudolf
Draspó Rudolfné
Fazekas Gyuláné
Feigl Bódog
Feigl Bódogné
Feigl Lénárdné
Feigl Lipót
Feigl Lipótné
Feigl Nándor
Feigl Nándorné
Feigl Péter
Feigl Péterné
Gallai Mihályné

Gyenes Antalné
Hoffmann Béla
Hoffmann Márton
Horváth Imre
Horváth Imréné
Jónak József
Jónak Józsefné
Jónak Mihály
Kalmár József
Kancsár Pál id.
Kancsár Pál ifj.
Kemény István
Kiss András
Kiss Jenő
Kiss Jenőné
Kiss Lajos
Krückler Jánosné
Lelkes Józsefné
Lerner József
Lerner László
Lerner Mihály
Lerner Mihályné
Lerner Ödönné
Losonczy Béla
Magasitz István
Magasitz Lajos
Magasitz Lajosné
Majercsik Jánosné

Manger Illés
Nagy Ferenc
Nagy Ferencné
Nagy József
Németh Ferenc
Németh Lajosné
Padla Gyula
Padla Gyuláné
Papp Dezső
Papp Dezsőné
Papp Gyula
Péter József
Primász Károlyné
Pullai Jenő
Pullai Jenőné
Purger József
Rácz János
Rácz Jánosné
Riedl Árpád
Riedl Árpádné
Sándor István
Sándor Istvánné
Sánta Ferenc
Schmidt Boldizsár
Schmidt Boldizsárné
Schmidt Ferenc
Schmidt Ferencné
Schmidt Gáspár

Schmidt Gáspárné
Schmidt István
Schmidt János
Schneider Mihályné
Schwarcz József
Schwarczenberger Imre
Schwarczenberger Imréné
Schwarczenberger Jánosné
Schwarczenberger Nándor
Schwarczenberger Nándorné
Schwarczenberger Tibor
Sorodi László
Sorodi Lászlóné
Stock Márton
Stock Mártonné
Szalai Ernő
Szalai Ernőné
Takács Józsefné
Varga János
Varga Jánosné
Végh László
Végh Lászlóné
Vrbovszky András
Wágner Gáspár
Wágner Gáspárné
Wandracsek János
Weigand Jánosné
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12 újabb név az Életfán
Anyák napi ünnepség

Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más
napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján. Tudja-e
az olvasó, hogy rajtunk kívül még Litvániában, Portugáliában,
Romániában, Spanyolországban és Szerbiában ünneplik május első
vasárnapján? Európa többi országaiban más napokon van anyák
napja, Norvégiában február második vasárnapján, Grúziában március 3-án, Bulgáriában március 8-án, a Nemzetközi Nőnapon,
Szlovéniában március 25-én, Ausztriában, Belgiumban, Cipruson,
Csehországban, Dániában, Észtországban, Finnországban, Görögországban, Hollandiában, Németországban, Olaszországban, Szlovákiában, Svájcban és Ukrajnában május második vasárnapján,
Lengyelországban május 26-án, Franciaországban és Svédországban május utolsó vasárnapján, Luxemburgban június második vasárnapján, míg Oroszországban november utolsó vasárnapján.
Minden évben megünnepeljük ezt a napot, azonban fontos az is,
hogy ne csak ilyenkor gondoljunk az anyukákra szeretettel, megértéssel és törődéssel, hanem az év 365 napján. Nagyon fontos dolog
ez, ugyanis csak egy ember létezik a Földön, aki önzetlenül, teljes
szívéből szeret, bármit is teszel ellene vagy bárki ellen: ő pedig az
anyukánk!
Ez évben is hosszas előkészítéssel, aktív munkával készültek a

Szigetbecse Községért Közalapítvány tagjai az anyák köszöntésére,
az előző évben született gyermekek emblémáinak a kitűzésére a
község központjában lévő Életfára.
Gondos, precíz munkával a szobor felújítását, időjárás elleni
védelmét végeztük el elsőként, majd a park és környezetének szépítését, virágosítását az önkormányzat közhasznú dolgozóinak a
bevonásával.
Gyönyörű időben, szép környezetben került sor az ünnepségre.
Először a Szigetbecsei Zenebarátok Körének anyák napi énekeit
hallhattuk, majd az óvodásaink és iskolásaink kedves anyák napi
műsora következett. Takács András polgármester úr köszöntő szavai után az ünnepelt anyukák egy-egy szál rózsát, majd a gyermekeik emblémáit, emléklapját vehették át. Ezután került sor a kis
korongok felrakására a szoborra. Sajnáljuk, hogy két újszülött gyermek családja nem tudott eljönni az ünnepségre. Mindig nagyon
megható és felemelő érzés látni a fiatal anyukákat-apukákat a gyermekeikkel a kezükben, amint fotózkodnak, s fürkészik a gyermekneveket az Életfán, amelyre most 12, s összesen 240 db kis korong
került fel.
Az ünnepségen szereplő fellépőknek, gyermekeknek, Zenebarátok Körének, valamint a szervezésben résztvevőknek ezúton is
köszönjük a munkáját.
Lumei Joli
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SAKK HÍRADÓ

2018. május 5-én került sor a 2017/2018.
sakkév záró értekezletére.
Részt vettek a szakosztály állománya, a
szigetbecsei és szigetszentmártoni csapatok tagjai, az önkormányzat és az SE képviselői. Az értékelés után Takács András
polgármester úr átadta a Szigetbecse
Szolgálatáért díjat a sakkcsapat részére,
amelynek során gratulált és elismerését
fejezte ki a község nevében a 12 év során
nyújtott sakkteljesítményért és a Magyar
Sakkvilág Kupa országos versenyén 5 éven
keresztül elért sikerekért.
Ezt követően szalonsakkra került sor,
majd az ünnepi ebéd elfogyasztásával és
pezsgős koccintással köszöntünk el egymástól.
Az értékelés során az alábbiak jutottak
kifejezésre: Az elmúlt évben is maradéktalanul biztosítva voltak a versenyzéshez
szükséges anyagi, technikai és személyi
feltételek. Köszönet ezért az önkormányzatnak, az önkormányzat vezetőinek és
dolgozóinak, az SE-nek, az elnökség tagjainak és a Szigetbecse Községért Közalapítványnak, továbbá sakkozóinknak, a támogatói tagdíjat befizetőknek, a vidéki
szállításokat ingyen vállalóknak és önkéntes segítőinknek.
A 2017/18. sakkévben a megyei 8 fős I.
osztályú csapatbajnokságban 17 fős csapattal vettünk részt sikeresen. Fennállásunk
óta először lettünk bronzérmesek, amiben a
mártoni csapattal való jó együttműködésnek is jelentős szerepe volt (vendégjátéko-

sok kölcsönös biztosítása). Gratulálunk a
mártoni csapatnak is a megyei 5 fős bajnokságban elnyert ezüstéremhez. A csapatbajnokság végeredménye:
1. Dunaharaszti 36,5 pont
2. Szigetszentmiklós 36 pont
3. Szigetbecse 32 pont
4. Nagykáta 30 pont
5. Göd 24 pont
6. Szob 24 pont
7. Törökbálint 22 pont
8. Vác 19,5 pont
A Magyar Sakkvilág Kupa országos
versenyén az 5 fős csapatunk is kiváló
eredményt érét el, a 28 csapatból az előkelő 5. helyet szerezte meg. Az első 5 helyezett:
1. Uszód (Bács megye) 15 pont
2. Farkaslaka (Románia) 15 pont
3. Zánka-Mindszentkála (Veszprém megye) 13 pont
4. Ászár (Komárom megye) 12 pont
5. Szigetbecse (Pest megye) 12 pont
Köszönet a vezetőinknek. Sikereink
záloga volt – a korábbi évekhez hasonlóan
– az is, hogy önkéntesek is segítették sakkcsapatunkat. Külön köszönet: Losonczi
Lajos tanár úrnak a háziversenyek közvetlen vezetésében való részvételért, Nagy
Imréné, Gabikának a versenyengedélyek
elkészítéséért, Lumei Sándornénak, Jolikának, újságunk szerkesztőjének a Sakkhíradó hatékony, dekoratív megjelenéséért.
Ezenkívül a csapat önfenntartását kiemelkedően segítő támogatóinknak, így Bor-

bély Józsefnek, Schwarczenberger Zsolt
megbízott csapatvezetőnek, Szabó Mihálynak, csapatunk egyik fő szervezőjének,
Rósenberger Róbertnek, Áj Lászlónak, a
vidékre szállítások fő biztosítóinak. köszönet Szabó Mihályné, Katikának
ünnepi ebédjeink elkészítéséért, feleségemnek,
Irmának a folyamatos
segítségnyújtásért, a
sakkrendezvények előkészítéséért, a finom sütikért, valamint Szerediné
Magdikának a rendezvények,
a sakkterem berendezésében nyújtott segítségéért.
Eredményeink mellett gondjaink is vannak bőven: az utánpótlásnevelés szervezettszerűen jelenleg nem működik, a bekerülési költségek emelkedése, a felfokozott
adminisztráció, a megyei bajnokság szabályainak gyakori változásai stb.
Feladataink: az elért eredmények lehetőség szerinti megtartása, az utánpótlás nevelése, módozatok kidolgozása, az önfenntartás javítása, segítők felkutatása, kölcsönös segítség, együttműködés a mártoni csapattal, a megyei szövetség részére javaslatok kidolgozása.
A megyei évzáró tervezett időpontja
június 2.
Sok sikert a jövőben is,
hajrá Szigetbecse!
Dr. Csuka Gyula szakosztályvezető
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„A pozitív érzések erőt adnak, a negatív érzések elveszik az erődet” Gary Zukav

INTERJÚ
Borbély Mária önkormányzati képviselővel
Borbély Mária a 2014. évi választásokon bizalmat kapott a lakosságtól, s
így tagja lett Szigetbecse község Önkormányzat fiatal, aktív képviselői
csoportjának. Marika egészségügyi szakképesítésű, aki 24 éves szakmai
gyakorlatot tudhat magáénak. Pályafutását a Csepeli Kórház szülészeti
osztályán kezdte, szakképesítést szerzett a csecsemő és gyermekgyógyászatból. 17 év után került a Ráckevei Szakorvosi Rendelőintézetbe, majd
onnan áthelyezéssel községünk háziorvosa mellé asszisztensnek.

– Nagyon örültünk, amikor átkerültél
háziorvosunkhoz, hiszen kitűnő szakmai munkádat, kedvességedet a Rendelőintézetből is már ismerhettük. Bíztunk benne, hogy tudásoddal, emberségeddel a helyi lakosokat itt helyben, méginkább tudod segíteni. Miért hagytad itt
mégis ezt a munkahelyet?
– Községünk akkori polgármestere
kérte, hogy pályázzam meg a körzeti nővér
státuszát, miután rám esett a választás áthelyezéssel kerültem a ráckevei szakorvosi rendelőintézetből a háziorvos mellé. Ennek nagyon örültem. Három évig töltöttem
be ezt a munkakört. Jól éreztem magam a
lakosság körében. Az élet úgy alakult,
hogy a Szigetszentmiklósi Szakorvosi
Rendelőben folytattam pályafutásomat
közalkalmazottként. Örömmel fogadtak.
Nagyon jó a kollektíva, együtt dolgozhatok régebbi munkahelyem szakembereivel.
Községünk lakosságával továbbra is jó
kapcsolatot tartok szakmai vonalon is, hiszen nagyon sokan felkeresnek kisebb-nagyobb egészségügyi problémáikkal, tanácsomat, segítségemet kérik. Ez nekem nagyon jólesik, jó érzéssel tölt el, s természetesen számíthatnak rám most is és a jövőben is.
– Miért döntöttél úgy, hogy a falu politikai életében is részt veszel? Újítani szerettél volna, az embereket képviselni, új
lendületet hozni a falu közösségi életében?
– Schmidt Mihály polgármester-jelölt
keresett meg a választások előtt, s invitált
képviselői jelölésemre. Ezúton is köszönöm neki a bizalmat, nagyon jólesett. Úgy

gondolta, hogy a kulturális vonalat tudnám
erősíteni, valamint a gyermekek, fiatalok
helyzetével foglalkozni. Sokat gondolkodtam rajta, családommal átgondolva, megbeszélve vállaltam el.
– Hogy látod ezen feladatok a megvalósulását?
– A választási ciklust megelőzően is foglalkoztam már a baba-mama börzével.
Ennek szükségességét én a mai napig is
fontosnak tartom, hiszen jó minőségű
gyermekruhákhoz, játékokhoz, felszerelésekhez olcsón hozzájuthatnak a fiatal családok, s az eladónak is jó érzés, hogy kicsit
visszakap a drágán megvásárolt termékek
árából. A börze egy darabig jól működött,
szerettem volna rendszert kialakítani.
Későbbiekben azonban a feltételek megváltoztak, így az anyukák nem tudták vállalni az árusítást. Sajnos ezen a vonalon is
megmutatkozott az érdektelenség.
– Van-e konkrét, személyre szóló megbízatásod a testületben?
– Az önkormányzat több bizottságának
is tagja vagyok. A testület által felvállalt és
hatáskörünkben lévő feladatokat általában
együtt végezzük el a testületi tagokkal.
Konkrét megbízatásom a falunapokon
Keszthelyi László képviselőtársammal
együtt bonyolítjuk le a főzőversenyt, segítséget adok a rendezvények virágosításában, a karácsonyi csomagok összekészítésében, kihordásában és még sorolhatnám.
– A mostani önkormányzati ciklusban
a testületnek melyik eredményét, munkáját tartod a legsikeresebbnek?

– Minden eredményt, amivel fejlődött
szépült községünk, sikeresnek tartok, örülni kell mindegyiknek, hiszen nehéz gazdasági helyzeten esik át országunk, nehezen
jönnek a községünkre vonatkozó pályázati
kiírások, pályázati lehetőségek. A ciklus
hátralévő részében, jelenleg nagy teher hárul az önkormányzatra, mivel egyszerre
jöttek a lehetőségek a támogatások megpályázására, pl. útépítés, járdaépítés.
LEADER pályázatok, Polgármesteri Hivatal, művelődési ház felújítása, és az
elnyert óvodaépítési pályázat.
– Mit szeretnél még, ha megvalósulna
községünkben?
– Fájó pontom a holtág jelenlegi környezete, az elszáradt fák, bokrok kivágása, a
partoldal tisztítása. Jó lenne, ha a partján
végig lehetne sétálni, sétányt kialakítani, s
ha a községi lejárókat nem zárnák el az ott
lakók. A holtág mindenkié. A Vízügyi
Igazgatósággal kezdeményezni kellene a
tárgyalást a holtág környezetének rendezése, takarítása ügyében.
– Mennyire tudsz együtt gondolkodni,
együtt működni a testület többi tagjával?
Elmondhatom, hogy jó az együttműködésünk, hasonlóan gondolkodunk a közösségi munkákat, községfejlesztéseket illetően. Ami nekem problémát jelent, hogy egy
éve nem tudok minden testületi ülésen
részt venni. Ennek oka, hogy olyan szakmai munkát vállaltam fel, amelynek az
időpontja egybeesett a testület üléseivel.
Kérésem soká került meghallgatásra, elég
későn tették át az ülések időpontját más
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napokra, ezért pár esetben nem tudtam
értesülni az önkormányzati feladatokról,
döntésekről. A képviselőtársaimmal együtt
nagyon nagy ambícióval indultunk a ciklus
elején, aktívak voltunk, lelkesek. Úgy érzem, hogy ez a nagy lendület most alábbhagyott. Ennek több oka is lehet, nekünk is
tanulni kellett az önkormányzatiságot, de
talán jobban kellett volna figyelni az általunk felkínált aktivitásra, jobban odafigyelni ötletekre, kérésekre.

lélekből hozod a döntéseket, vagy nem
látsz ebben semmi különbséget nő és
férfi közt?
– Ebben az idézetben van némi igazság,
de nem értek vele teljes egészében egyet.
Szerintem, nem a nem kérdése, nők és férfiak is egyaránt elvégzik a felvállalt feladatokat.

vényeken előfordul, hogy nem tudok részt
venni. Fiam 18 éves, de még neki is szűksége van az anyai támogatásra. Az
RVAFC U19 csapat kapusa, és az ő mecscsein is aktívan szurkolok. Férjem is besegít a házimunkába, a gyermeknevelésbe,
de legtöbbször nekem kell helytállnom.
Egy magánrendelés asszisztálására is felkérést kaptam, melyet örömmel vállaltam,
így egyre nehezebb számomra, de minden
tőlem telhetőt megteszek a család, a szakmai munka, valamint a testületi feladatok
összehangolása érdekében.

– Egy női képviselő eszköztára más,
mint egy férfi képviselőé? Margaret
Thatcher híres idézete: „A politikában,
ha azt akarod, hogy valamiről beszéljenek, szólj egy férfinak, ha azt akarod,
hogy valamit el kell végezni, szólj egy
nőnek”. Szerinted ez a kijelentés sok
igazságot tartalmaz? Nőként szívből,

– Mennyire tudod összehangolni képviselői munkádat a munkahelyi feladatokkal, családoddal. Miként tudsz egyszerre lenni képviselő, egészségügyi dolgozó, valamint feleség és anya?
– Sajnos nagyon nehezen. Nekem a család az első. Két gyermekem van, s mindkettővel sokat kell foglalkoznom. Lányom
nagyon aktív gyermekkort él, nagyon sokoldalú, rengeteg fellépése van, s én mindenhova elkísérem. Így a községi rendez-

A köszönet fontossága
A napokban megkeresett egy becsei
nyugdíjas asszony,
akivel már hosszú
ideje nem találkoztam. Megkért, tolmácsoljam a Krónikán
keresztül, mennyire
hálás a falu lakossága az önkormányzatnak, a képviselőknek
azért a szép, tartalmas csomagért, amit
az ünnepekre kaptak,
s egyáltalán azért is,
hogy gondolnak a rászorulókra, idősekre, a nehéz sorban élőkre.
Először meglepődtem, hogy most, több hónap után jut eszébe valakinek
egy ilyen gondolat, ilyen hálálkodás. Mégis úgy döntöttem, közéteszem, tolmácsolom köszönetét, hiszen a köszönet kimondása, annak eljuttatása az illetékes személyhez, szervezethez, annak érzékelése nagyon fontos.
Hiszen köszönethiányban szenved a világ: hányszor hallhatunk olyat, hogy
mindig igyekszem, amit persze észre sem vesznek, bezzeg ha egyszer hibázom, akkor rögtön ugranak. Mindannyiunknak szüksége van arra a visszajelzésre, hogy az erőfeszítéseink elérték-e a céljukat, érdemes volt-e a munka,
és ha igen, akkor ünnepelhessünk. Köszönetünkkel kifejezzük azt, amiért
hálásak vagyunk, elmondjuk, hogy milyen érzések ébredtek a szívünkben
ezzel kapcsolatban, és mely szükségletünket elégítette ki, s hogy milyen örömöt okozott számunkra.
Tehát köszönjük önkormányzat, köszönjük képviselők az ajándékot, az
odafigyelést, a fáradozásokat!
Egy olvasó nevében: Lumei Joli

Köszönöm Marikának az interjút. Bízunk benne, hogy közösségi tevékenységét továbbra is folytatni fogja. Kívánjuk,
hogy pozitív szemlélete, kedvessége,
szakmai sikerei továbbra is adjanak lendületet számára!
Lumei Joli

Gyermekrejtvény
megfejtések:

Találós kérdések: 1. süni, 2. hagyma, 3. harkály, 4. cseresznye, 5. óra, 6. nap, 7. papagáj, 8.
szemüveg, 9. fa, 10. cica, 11. gesztenye, 12. csiga,
13. teve, 14. föld, 15. szúnyog, 16. nap és hold, 17.
lepke, 18. egér, 19. pók, 20. béka, 21. katica, 22.
edény, 23. víz, 24. ősz, 25. köd.
Négy tanuló és a színes sapkák: Legyen mondjuk a piros színből kettő. Ez esetben a leghátsón
nem lehet piros, hiszen akor három különböző
színt látna maga előtt és akkor nem tudná megállapítani a saját sapkája színét. A leghátsó tehát két
pirosat és egy másik színt, mondjuk sárgát lát
maga előtt. Ebből pedig tudja, hogy rajta csakis
kék lehet. Az utolsó előtti diákon megint csak nem
lehet piros, mert akkor egy pirosat és egy sárgát
látna maga előtt, és nem tudná eldönteni, hogy
melyik szín lehet rajta, amiből kettő van. Tehát az
első két diákon vannak az azonos színű sapkák. És
az is világos, hogy ebben az esetben ők is meg tudják állapítani a sapkájuk színét.
A farkas, a kecske és a káposzta: Világos,
hogy a kecskével kell kezdeni. A paraszt átviszi a
kecskét, azután visszatér, fogja a farkast, átviszi a
túlpartra, otthagyja, majd visszahozza a kecskét az
innenső partra. Itthagyja a kecskét és átviszi a farkashoz a káposztát. Végül visszatér a kecskéért, és
őt is átviszi a túlpartra.
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Képviselő-testületi ülések
Szigetbecse Község Önkormányzat képviselő testülete a Krónika előző számában megjelentek óta két alkalommal, április 24-én, április 26-án, tartott testületi ülést.
Főbb napirendek:

•

Pályázat szilárd burkolatú utak építésére, javítására

•

Pályázat járdák felújítására

•

2018. évi közbeszerzési terv

•

2018. évi belső ellenőrzési terv

•

Civil szervezetek támogatása

•

Településszerkezeti terv és szabályozási terv módosítása

•

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása

Takács András polgármester előterjesztést adott a „Pest Megye célzott pénzügyi
támogatása” pályázaton belül önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának
és korszerűsítésének támogatására. A fejlesztések javítják a települések népességmegtartó képességét és a településképet,
segítik a munkahelyek gyorsabb megközelíthetőségét, csökkentik a közúti közlekedés okozta környezetterhelést. A pályázat
keretében minimum 20 és maximum 150
millió forint értékben van lehetőség az
önkormányzati tulajdonú belterületi utak
szilárd burkolattal történő kiépítésére, felújítására. Korlátozott mértékben az út tartozékainak és műtárgyainak felújítása, a
szükséges csapadékvíz-elvezető vagy szikkasztó árkok kiépítése, korszerűsítése,
forgalomtechnikai létesítmények megépítése is elszámolható, és lehetőség nyílik
közterület-rendezésre is.
Szigetbecse Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal
történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén
(PMONKORMUT2018)” című pályázati
kiírásra.
Beruházással érintett ingatlanok címe és
helyrajzi száma:
Szigetbecse Balassi tér (510/9 hrsz. és
596 hrsz.), Honvéd utca (hrsz.: 439),
Kereszt utca (hrsz.: 510/5), Lórévi út
(hrsz.: 510/3), Petőfi Sándor utca (hrsz.:
510/2 és 78/2), Réti utca (hrsz.: 510/7),

Napsugár utca (hrsz.: 733).
A biztosítandó saját erőt Szigetbecse
Község Önkormányzata a 2018. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzat terhére bruttó 4.684.567 forint
összegben biztosítja. A pályázat megírásával a Tempo- Consulting Tanácsadó és
Szolgáltató Kft.-t (2194 Túra, Erdész u. 8.
cégjegyzékszám: 13-09-131124, képviselő: Juhász Bálint ügyvezető) bízza meg. A
pályázatírás díja sikeres pályázat esetén 5
% + áfa, amelyet az elnyert pályázati támogatásból biztosít.
***
A polgármester tájékoztatást adott arról,
hogy a Belügyminisztérium pályázatot írt
ki járdák felújítására. Javaslatot tett a testületnek több járdaszakasz felújítására és a
pályázat beadására. A Képviselő-testület
döntése: Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kötelező
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” elnevezésű
pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a
következő szigetbecsei járdák felújítására:
Balassi tér 510/9 hrsz. 365 m, Jókai Mór
utca 445 hrsz. 132 m, Lőrinc utca 511 hrsz.
277 m (tulajdoni lapon Dózsa Gy. utcaként
szerepel), Makádi út (iskola előtti szakasz)
510/1 hrsz. 190 m.
A 17.629.632 Ft tervezett összköltségű
projekthez 14.985.187 Ft támogatás igénylése mellett az Önkormányzat 2.644.445 Ft
saját forrást biztosít a 2018. évi költségvetés tartalékkerete terhére.

***
A polgármester tájékoztatást adott arról
is, hogy a pályázathoz szükség van Szigetbecse Község Önkormányzat 2018. évi
közbeszerzési tervének elfogadására, aminek tervezetét elkészítették.
A közbeszerzési tervben az óvodafejlesztés, valamint a belterületi utak felújítása vannak megjelölve építési beruházásként. Képviselő-testület „Szigetbecse Község Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervet jóváhagyta a következő szerint:
1. Óvodafejlesztés (nyílt), 247 millió Ft,
2018. december eljárás megkezdésének
időpontja,
2. Belterületi utak felújítása (meghívásos),
64 millió Ft, 2018. november eljárás
megkezdésének időpontja.
***
Gacs Ilona aljegyző beszámolt a Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról. A beszámolót a lakosság a falugyűlés alkalmával is megismerhette. A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta.
***
A Képviselő-testület tájékoztatást kapott
a 2018. évi belső ellenőrzés témájáról és
időpontjáról, a lakossági fórum összehívásáról a településképi arculati kézikönyv és
rendelet megvitatására, valamint a Polgármesteri Hivatal felújítási munkálatairól.
Ez ügyben a következő döntés született: a
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal épületének tetőfelújítási munkálatait
Wágner József egyéni vállalkozó (2321
Szigetbecse, Lórévi út 36.) által benyújtott
árajánlata alapján bruttó 2.422.200 Ft
összegben megrendeli.
A Képviselő-testület úgy határozott,
hogy a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújításához a kőműves munkát Jakab Ferenc egyéni vállalkozó (2300 Ráckeve, Évszak u. 12.) által benyújtott árajánlata alapján bruttó
1.199.760 Ft összegben megrendeli.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkákat a vállalkozóknál
rendelje meg és a vállalkozási szerződést
kösse meg.
***

2018. május-június

SZIGETBECSEI KRÓNIKA

9

Sósné Michélisz Edina, a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatást adott arról,
hogy a civil szervezetek pályázatának elbírálását a Pénzügyi, Műszaki és Fejlesztési
Bizottságnak kell elvégezni. Ennek a feladatunknak az április 13-án tartott bizottsági ülésünkön eleget tettek.

Takács András polgármester tájékoztatta
a Képviselő-testületet, hogy a Településképi arculati kézikönyv és településképi
rendelet elfogadásával szükségessé válik a
helyi építési szabályzat (továbbiakban:
HÉSZ) módosítása.
A tervezett kerékpárút létesítéssel összefüggően felmerült belterületi határ megváltoztatási igény miatt a településszerkezeti terv (továbbiakban: TSZT), a HÉSZ,
valamint a szabályozási terv (továbbiakban: SZT), módosítása is indokolt. Ezekre
a feladatokra tervezési ajánlatot kértünk a
PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.től. Tájékoztatás megvitatása után a következő döntés született:
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a
helyi építési szabályzat módosításának
(bruttó 607.060 forint összegért), a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, valamint a szabályozási terv módosításának (613.410 forint összegért) elvégzésével a PESTTERV Pest Megyei Terület-,
Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-t, bízza meg.

nyár folyamán, Ráckevén Európai Dunanap elnevezéssel rendezvényt szerveznek.
A rendezvény szervezői szeretnék kibővíteni a helyszínt, ezért Szigetbecse település
egyes részeit is igénybe szeretnék venni.

Szigetbecse Község Önkormányzat
2018. évi költségvetésében 1.000.000 Ft
támogatási keretösszeg lett betervezve a
civil szervezetek támogatására. Ezt az
összeget a következőképpen osztották fel:
Szigetbecsei Sport Egyesület 525.000
Ft, amelyből 150.000 Ft a Sakk Szakosztályé, Sziget-csücske Természetbarátok
Egyesülete 90.000 Ft, Sziget Diáksport
Egyesület 50.000 Ft, Szigetbecsei Zenebarátok Köre 90.000 Ft, Szigetbecsei Nyugdíjas Klub 90.000 Ft, Becsei Hagyományőrző Kör 15.000 Ft, Magyarországi Harmonikások Kulturális Egyesülete 40.000
Ft, Szigetbecse Községért Közalapítvány
100.000 Ft.
Fenti elosztást és tájékoztatást a Képviselő-testület elfogadta.
***

Kutyasétáltatás és
-fürdetés

***
Két információ a polgármester úrtól: Tóth
János Attila ráckevei régész, muzeológus
megkereste azzal a kérésével, hogy Szigetbecse település egyes részein régészeti kutatásokat szeretne végezni. Az Ő megítélése
szerint Szigetbecse területén nagyon komoly régészeti anyagok vannak a földben.
A Testület a régészeti munkákat nem ellenzi.
Tóth János Attila tájékoztatása szerint a

***
Sósné Michélisz Edina tájékoztatást
adott a Móricz Zsigmond utca és Fazekas
Mihály utca közti utcanyitás aktuális helyzetéről, mely szerint a tulajdonosok részére meg lett mutatva és kijelölve a kialakítandó utca területe. A további költségek
befizetéséhez, illetve azok egy kézben történő összegyűjtéséhez, ügyvéd megkereséséhez kéri az önkormányzat támogatását.
A polgármester úr arról nyilatkozott,
hogy minden tőlük telhetőt megtesznek.
***
Takács András polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a nemzetgazdasági
miniszter 2018. március 29-én döntést hozott az „Önkormányzati tulajdonú óvodai
ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatása Pest megyében” című felhívásra benyújtott pályázatok tekintetében, így
40 Pest megyei önkormányzat nyert el öszszesen több, mint 7 milliárd forintot óvodák építésére és felújítására. Szigetbecse
Tóparti Óvoda építésére 298 817 803 Ft
összegű támogatást nyertünk. A jogerős
építési engedély megadása után kerül sor a
támogatási szerződés aláírására. Az óvodaépítésről következő lapszámban fogunk
részletes tájékoztatást adni.

Közterületeink tisztítása, szemétgyűjtés

A korai nyárnak köszönhetően már
elkezdődött a strandszezon. Ezért az
Önkormányzat felhívja a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy a

Szigetbecsei strand területére
kutyát bevinni és fürdetni tilos!
Vannak olyan területek, amelyek kifejezetten a kutyák, kutyások számára lettek kijelölve, vannak olyanok, ahol
megtűrik őket és vannak kifejezetten tiltott helyek is. Kérjük, ilyen kutyabarát
helyekre vigyék a kutyákat sétálni és
fürdeni!

Ez évben április 14-én került sor a hulladékgyűjtésre községünkben. Ismét szép számmal
vett részt a lakosság az akcióban. Szépült, tisztább lett a település. Köszönjük minden résztvevő munkáját! Kérjük, hogy a jövőben is fokozottan ügyeljenek az utak, járdák, közterületek tisztántartására. Szólítsuk meg bátran a szemetelőket, utalva a bírság kiszabására.
Kérjük, hogy a strandolók, horgászok is ügyeljenek a stand, horgászhelyek, stégek tisztaságára, a rendre!
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Lakossági fórum a Településképi Arculati Kézikönyvről

Szigetbecse Község Önkormányzata a
felmerült jogszabályi kötelezettség teljesítésére, a településképi arculati kézikönyv
és az új településképi rendelet megismerése, tájékoztatása céljából lakossági fórumot tartott 2017. május 17-én. A fórumon
a kézikönyvet készítő PESTTERV munkatársai, részletes tájékoztatást adtak a kézikönyv tartalmáról, elkészítésének céljáról.
Szigetbecse község települési arculati
kézikönyvének és településkép védelmi
rendeletének elkészítését, a települési önkormányzat megbízásából a PESTTERV
Kft., a 2017. második félévében kötött tervezési szerződés alapján és keretei között
végzi. A településtervezési munka a szerződéskötést követően az adatbeszerzésekkel, és a hatályos településrendezési eszközök vizsgálatával indult 2017
augusztusában. A településképi
arculati kézikönyv a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet szerinti
tartalommal készült el.
A Településképi Arculati Kézikönyv célja:
A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, segítség kíván
lenni a településen építkezők
számára. Az arculati kézikönyv
a település bemutatásával, az
építészeti és természeti értékek
megismertetésével, valamint
útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit. Egyúttal bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy

olyan házat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a település képéhez is
illeszkedik.
Az ajánlások nem tekinthetők kötelező
jellegűnek, céljuk Szigetbecse épített környezetének és értékeinek megismertetése,
a sokféle izgalmas lehetőség feltárása, a település karakteréhez illeszkedő lehetőségek bemutatása.

építkezni, felújítani vagy átalakítani kívánóknak.
A kézikönyv tartalmazza Szigetbecse
bemutatását, történetét, településszerkezetét, tájhasználatát, az építészeti értékeket,
természetvédelmi értékeket. Külön foglalkozik a településközponttal és az egyéb
lakó- és üdülőterületekkel, kitér az építészeti stílusokra, színekre, formákra, a község sajátosságaira.

A településrészek egységességét, harmonikus megjelenését a sok közel egyforma, csak részleteiben különböző épületek
összessége teremti meg, melyben az egyes
épületek kiegészítik egymást. A különböző karakterű területek lehatárolásával, és
építészeti értékeinek megismertetésével
nyújt segítséget a kézikönyv a jövőben

Fórumon résztvevők arról kaptak tájékoztatást, hogy a megismert anyaggal kapcsolatban még egy hónap időtartamig van
lehetőségük észrevételt, javaslatot tenni.
A Kézikönyv és rendelettervezet a
www.szigetbecse.hu weboldalon olvasható, valamint a Polgármesteri Hivatalban
megtekinthető.
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Gyertyaúsztatás Nepomuki Szent János emlékére

Közép-Európa-szerte utak mentén, hidak lábánál, vízpartokon látható az a szobor, amely egy papot ábrázol, mutatóujját
ajkára téve, mintegy csendre intve magát
és másokat. A hidak szentje s a gyónási

titok vértanúja ő: Nepomuki Szent János.
Csehországban IV. Vencel király felesége
őt választotta gyóntatójául. A király pedig
Jánostól akarta megtudni, mit gyónt neki a
királyné. Mivel nem árulta el, börtönbe
vetették és embertelen kínzásoknak vetették alá, majd megkötözve a Moldva folyóba dobták. Éjszaka csodás fényjelenség (öt
csillag) jelent meg a víz fölött, jelezve, hol
találják a holttestét. Jánost a prágai Szent
Vid Székesegyházban temették el, sírja
zarándokhellyé vált.
Községünkben a most látható Nepomuki
Szent János-szobor 1993-ban lett felállítva
a Petőfi Sándor utcában, amikor is Takács
Nándor püspök Szigetbecsén járt, s a körmenet során a szobrot és még a Szent István templom emlékhelyén és a temetőben
lévő keresztet is megszentelte. Az eredeti
szobor a Faluházban található.
Német őseink az óhazából hozták magukkal a szent tiszteletét és választották a
falu védőszentjéül. Hiszen Nepomuki
Szent János óv a betegségektől, a tűzvésztől, az árvíztől, a vízimolnárok, hajósok,
halászok védőszentje, a szép halál elősegí-

tője. 2002 óta felelevenítjük azt az évszázados hagyományt, hogy a szent névestéjén gyertyákat, mécseseket úsztatunk a
vízen. Ez idézi fel azt a csodás fényjelenséget, amely János halálakor keletkezett.
Ez évben, május 15-én este került sor a
megemlékezésre, ahova ez alkalommal nagyon sok felnőtt és gyermek is eljött. Először a Zenebarátok Körének műsorát hallhattuk, akik elénekelték azt a régi német
éneket is, melyet idős néniktől tanultak
meg, s tulajdonképpen János történetét meséli el. Megemlékező beszédet Lerner Mária, a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mondott. Majd következett az est fénypontja: a gyerekek csónakba ültek és a Holtág közepén betették a
vízbe kis saját készítésű tutajaikat. Közben
már lobogott a máglya is, beragyogva a
környéket, a távolban pedig, mint pici csillagocskák világítottak a vízen a mécsesek.
Közben besötétedett és minden elcsendesedett. Csöndesen és a csodás élménytől
meghatva tért mindenki nyugovóra.
Lumei J.
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Ráckevei és szigetszentmiklósi
művészek alkotásai a Vármegyeházán

Folytatódott a kortárs képzőművészeti
kiállítás sorozat a Pest Megyei Kormányhivatal szervezésében a Vármegyeházán.
Május 24-től a Ráckevei és Szigetszentmik-

lósi Járás művészeinek tárlata látható, 35
kiállító közel 250 képzőművészeti alkotása
csodálható meg. Szigetbecsét Győri Ildikó
művész képviselte alkotásaival.
Az 1841-ben átadott klasszicista stílusú
épület ódon falai között a kiállítást Tarnai
Richárd nyitotta meg.
„A műalkotás egy szép rezgésnek a megörökítése. Egy lelki mámor feledhetetlenné
tevése.” – idézte köszöntőjében Huszár Péter
Bence, a Ráckevei Járási Hivatal vezetője a
kortársai által egri remetének hívott írófejedelmet. Gárdonyi Géza gondolatai után a

ráckevei hivatal vezetője köszönetet mondott
a művészeknek, majd a művészetszerető látogatókhoz szólva hangsúlyozta „mindannyian merítsünk erőt a műalkotásokból”.
Saját építésű verklijének dallamaival varázsolt sok évtizeddel ezelőtti hangulatot az
ünnepségen Varga László taksonyi orgonaépítő mester, majd a Szigetszentmiklósi
Járási Hivatal zenész munkatársai – Turi
András brácsán, Nagy András csellón és
Keresztény Csaba hegedűn játszott – dunántúli táncdallamokat és székelyföldi forgatóst
adtak elő.

Pest Megyei Óvodások Néptánc találkozója
Idén 26. alkalommal
került megrendezésre
a Pest megyei Óvodások Néptánc találkozója. Óvodás gyermekeink második éve képviselik a Szigetbecsei
Tóparti Óvodát ezen a
szép, hagyományőrző
rendezvényen. A találkozóra május 26-án,
szombaton a Dunaharaszti Hétszínvirág
Óvoda megrendezésében került sor. Óvodánk két csoportja, a
Mókus középső csoport (Sonnenschein
Gruppe) és a Katica nagycsoport (Blumenkranz Gruppe) gyermekei
készültek nagy lelkesedéssel, szorgalommal és sok-sok gyakorlással.
A kitartó munkának meglett az eredménye, mindkét csoportunk nagyon szép, esztétikus és jól megkoreografált műsorral állt színpadra.
A gyerekek élvezettel táncoltak a szép népviseletükben, a látvány, a
gyerekek szép mozgása, éneke a szülőket és pedagógusokat egyaránt
nagy büszkeséggel töltötte el. Természetesen nagy köszönet a csoportokat felkészítő pedagógusoknak: Márta Andrásné, Éva néninek, Ko-

vács Anitának és
Feketéné Holndonner Máriának. A fellépés után a gyerekek
kis vendéglátásban
részesültek, ehettek,
ihattak, majd az
óvoda udvarán játszhattak. Túl sok időnk
azonban nem volt,
hiszen sietnünk kellett vissza Szigetbecsére, ahol a Sramli
Partyn újra felléptek
óvodás gyermekeink.
Köszönjük a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak,
hogy erre a rendezvényre biztosított számunkra buszt, így segítve az
utazásunkat a Dunaharaszti Hétszínvirág Óvodába.
Köszönet a szülőknek is, akik biztosították, hogy a gyerekek részt
vegyenek ezen a szép hagyományőrző rendezvényen.
Reméljük, jövőre is ilyen szép sikereket érhetnek el gyermekeink!
Büszkék vagyunk rájuk!
Schneckné Bukovszky Judit
intézményvezető

Vidám interaktív, zenés előadás az iskolában
A közelmúltban egy kedves színészpáros, Figura Ede és társa látogatta meg iskolánkat a német nemzetiségi önkormányzat jóvoltából. A színészcsoport egy kedves történettel szórakoztatta gyermekeinket, melyben a tanulók által ismert német dalok is szerepeltek, így az előadás interaktívvá is vált, hiszen együtt énekelt a kis közönség az előadókkal. Maga a történet magyar nyelven hangzott el, bele-belecsempészett német szavak kíséretében. Alkalmanként mozgásos szerepekre is bevonták a gyerekeket.
Kicsinek és nagynak egyaránt kellemesen szórakoztató műsort láthattunk.
Mindenki számára élvezetes volt az előadás. Köszönet érte a szervezőknek.
Csobáné Szűcs Kriszta

2018. május-június
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A 2017-18-as tanév sportversenyei és eredményei

Nagyon sokat hiányoztak a gyerekek a tanítási órákról, melyeket a
kollégáknak sokszor átszervezéssel kellett megoldaniuk, a gyerekeknek pedig pótolni kellett a hiányzásokat. Minden gyereknek és a szülőknek is ezek plusz terhet jelentettek. Mindenkinek köszönjük a
segítséget. Ha bármelyik feltétel hiányzott volna, nem vehettünk
volna részt ennyi versenyen.
A résztvevő gyerekeknek gratulálok a versenyen elért eredményekért, és elsősorban azért hogy volt kitartásuk, szorgalmuk.
Mészáros Edit testnevelő

Majális Szigetbecsén

Az idei évben is nagyon sok versenyen vettünk részt, melyek közül
ebben a tanévben a labdarúgás játszotta a fő szerepet. Az intézményi
Bozsik beindításával lehetőség nyílt sok versenyen részt venni. A
Bozsik célja megszerettetni a labdarúgást, játéklehetőséget biztosítani a játékot kedvelőknek. A versenyek teremben és szabdatéren egyaránt folytak. Az iskolában szervezett keretek közt készülhettek a
gyerekek. Idén a II. és III. korcsoportos gyerekek lettek benevezve.
Lelkesen jártak edzésre, a versenyeken jól szerepeltek (ezeken a versenyeken nem a győzelem a fontos, hanem a játék). A legutolsó versenyen az egyik csapat veretlenül a másik egy vereséggel végzett. (4
csapatból). A jövőre nézve sem zárkózom el a Bozsik-programon
való részvételtől, amennyiben igény van rá, akár több korcsoportban
is. Részt vettek a felsős fiúk teremkupákon is és a diákolimpián III.
és IV. korcsoporttal. A legjobb eredmény a IV. k.cs. fiú kisiskolások
versenyén megyei döntő 3. hely, a futball körzeti döntőn 2. hely.
Büszke vagyok rájuk, mert szép, sportszerű fegyelmezett játékokat
láthattam. A környező iskolák testnevelői sem állták meg szó nélkül
a becsei csapat jó játékát.
Röplabdában az idei év a felkészülés éve volt. A IV. k.cs.-os lányok
7. osztályosokként a legfiatalabbak voltak a versenytársaik közt, nekik jövőre kell bizonyítani. Rengeteget fejlődtek 1 év alatt, nagyon
lelkesek, szorgalmasak, minden esélyük meglesz jövőre a jó szereplésre. Már most tartottak tőlünk az ellenfeleink. Indultunk ebben a
tanévben a Vollén II., III., IV. k.cs.-al, Nyuszi kupán III. és IV. k.cs.al, Diákolimpián és a Majális kupán IV. k.cs.-al. Ez a sok verseny
rengeteg utazást jelentett. A Szigetbecsei Önkormányzat biztosította
számunkra a kisbuszt, így tudtunk eljutni mindenhova. Az iskolavezetés a versenyeken való részvételhez hozzájárult.

Sportegyesületünk április 30-án rendezte meg majális
rendezvényét, mely a hagyománynak megfelelően
főként a sportról szólt. A nap legnépszerűbb eseménye most is az amatőr focicsapatok versenye volt, melyen 10 csapat
indult. Helyezettek: 1. Ászok, 2. Veszélyes elemek, 3. Fehér ördögök, 4. Becse II.
A majálisra látogatók szurkolhattak a 4 röplabdacsapatnak is, majd
a tizenegyes rugó verseny résztvevőit bíztatták az erős és pontos
kapuba rúgásra. Önkormányzatunk polgármestere átadta a felajánlott kupákat a győzteseknek. A Sportegyesület vezetősége megköszöni a SÁRIMETÁL Vegyeskereskedelmi Kft.-nek és a NikaSzatócs Kft.-nek a rendezvényre felajánlott szponzori támogatást.

Programajánlat:
június 13. (szerda) 17:00 óra: Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola szigetbecsei tagozatának tanulói társastánc
bemutatója a Szigetbecsei Művelődési házban.
június 15. (péntek) 16:00 óra: 8. osztályosok ballagása az
iskolában
június 17. (vasárnap) 11:00 óra: Vízimentő gyakorlat Dunavarsány Rukkel-tó
június 20. (szerda) 16:00 óra: tanévzáró ünnepély az általános iskolában
Nyári ügyelet az általános iskolában: június 20., július 4.,
július 18., augusztus 1., augusztus 15., augusztus 29., jelzett
napokon 9-13:00 óra között.
július 7-én szombaton 8:00 órától Kis-Duna Vízi fesztivál
Ráckeve Vadkacsa szabadstrandon.
Óvodánk 4 hétig lesz zárva, július 23-tól augusztus 20-ig.
Nyitás: augusztus 21-én, kedden, reggel 6:00 órakor.
Minden családnak kellemes pihenést és kikapcsolódást
kívánunk a nyári szünetre!
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SZIGETBECSEI SRAMLI PARTY!

2018. május 26-án, szombaton kellemes nyári időben került sor –
immár negyedik alkalommal – a Sramli Partyra Szigetbecsén, a
Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat és Szigetbecse
Község Önkormányzata szervezésében. Fellépett a Tóparti Óvoda
Blumenkranz és Sonnenschein tánccsoportja, az általános iskola
svábtánc csoportja, a Soroksári Férfi Népdalkör, a Német Nemzetiségi Táncegyüttes Szigetújfaluból, és a vidám, jókedélyű
Soroksári Vidám Favágó Fiúk. A talpalávaló zenét éjfélig a pilisvörösvári Die Spatzen zenekar szolgáltatta. Tündériek voltak az óvodás
és iskolás gyermekek, színvonalas műsort adtak a felnőtt táncosok,
s igazi vidámságot, hangulatot teremtettek fellépésükkel a népdalkör
énekesei és a fafaragó fiúk, akik a közönséget is bevonták a műsorukba.
A rendezvény újdonsága volt a sváb ételek kóstolója. A helyszínre
látogatók megízlelhették a szigetszentmiklósiak csülkös bablevesét,
a szigetújfalusiak fahéjas fánkját, a becseiek kolbászos klumplilevesét, valamint az ízőrzők című műsorból már megismert vadasragút dampfnudlival (gőzgombóccal).
Köszönjük a résztvevők és szervezők munkáját!
Lumei J.

Zimet kropfn (Fahéjas fánk)
Hozzávalók
(25-30 db-hoz):
30 dkg háj, 15 dkg
liszt, (ezt jól összedolgozzuk és pihenni hagyjuk.)
35 dkg liszt, 3 tojás
sárgája, 2,5 dl tej,
csipet só, (rétestésztává dolgozzuk, kinyújtjuk, majd rátesszük a hájas lisztet.)
A kapott tésztát összehajtogatjuk, fél órára állni hagyjuk és ezt 4szer megismételjük. Végül 2 mm-es lappá nyújtjuk, és kb. 6x8
cm-es lapokra vágjuk. Sütőformára helyezzük, baba pertlivel rögzítjük és forró olajban aranybarnára sütjük. Fahéjas porcukorban
megforgatjuk.
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GYERMEKSAROK
Négy tanuló és a színes sapkák:
Négy tanulót a logika tanár sorbaállít. Azt mondja a logika tanár, hogy
van négy sapkája: egy piros, egy sárga, egy kék, és egy negyedik, aminek a színe megegyezik valamelyik előző színével. Ezeket a sapkákat felteszi a tanulók fejére, de mindegyik tanuló csak az előtte lévők fején lévő
sapkákat látja, a sajátját és a mögötte állókét nem. A logikatanár hátulról
kezdve megkérdi a diákoktól, hogy milyen színű sapka van a saját fejükön. Mindegyik tanuló helyesen és magabiztosan meg tudja mondani,
hogy milyen színű sapka van a fején. A kérdés az, hogy melyik két tanulón lehetett azonos színű sapka?

A farkas, a kecske és a káposzta
Egy parasztnak át kell vinni a folyón egy farkast,
egy kecskét és egy káposztát. A csónak olyan
kicsi, hogy csak a paraszt ülhet bele és mellé
még vagy csak a farkas, vagy csak a kecske,
vagy csak a káposzta fér el. Ha azonban a paraszt
magára hagyja a farkast a kecskével, vagy a
kecskét a káposztával, akkor az egyik megeszi a
másikat. Hogyan kelhetnek át a folyón, hogy
senkinek ne legyen bántódása?

Találós kérdések:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Éppen olyan mint a kefe, mégsem fésülködhetsz vele.
Szereted vagy nem szereted, ha megeszed, megkönnyezed.
Fúr-farag, de mégsem ács, kopog, mint a kalapács. Fák orvosa, doktora, erdőben az otthona.
Szép leányka ül a fán, piros ruha derekán, szíve olyan mint a kő. Tudjátok ki lehet ő?
Éjjel-nappal mindig jár, mégis egyhelyben áll.
Fent lakom az égen, melegít a fényem. Sugárból van bajszom, este van, ha alszom.
Tollazatom színes, pompás, megismétlem a mondókát.
Két kezemmel a füled fogom, ott csücsülök az orrodon.
Tavasszal kap levelet, s ősszel küld csak választ, de nem egyet, nem kettőt, sok-sok százat.
A bajusza égnek áll, borbélyhoz mégse jár, a konyhában üldögél, egeret fog, azzal éldegél.
Süni labda, zöld a színe, ezzel pottyan le a fűbe. Benne barna golyó lapul, nagyot pattan, hogyha gurul.
Lassan vánszorogva mászom, a házamat sose látom.
Púp a hátán, de nem bánja, sivatagot körbe járja.
Éjjel-nappal mindig forog, mégse szédül el.
A füledbe zizegek, meg is csíplek, ha lehet.
Ismerek két péket, de furcsák, nézzétek! Az egyik nappal süt, a másik éjjel süt, mégsincs kenyerük.
Szépnek tart felnőtt és gyerek, pedig csúf hernyóból kelek.
Szürke színű a bundája, hosszú, vékony farkincája, finom sajt a vacsorája, ravasz macska les reája.
Éjjel-nappal hálót szövök, s azon fel-alá jövök.
Vízben élek, brekegek, ismertek-e gyerekek? Szúnyoglábon élek, a gólyától félek.
Icipici lánynak pettyes a ruhája, kezedre ül elszáll, s csak bámulsz utána.
Két füle van, még sem hall, mi az?
Nagy hidegben jég leszek, nagy melegben pára, szárazságban rálocsolnak fűre meg a fára.
Esik eső csepereg, sárga levél lepereg. A nap is már rövidebb, melyik évszak lehetek?
Varázsbotja nincsen neki, de a tájat eltünteti. Mikor leszáll azt sem tudod, merre van a pisze orrod.
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„Búcsúzunk az óvodától…”
Május 25-én, pénteken ezzel az énekkel búcsúzott el 17 Katica csoportos gyermek az óvodától. A ballagás keretein belül tartottuk
meg az évzáró műsorunkat is. Hagyományőrző óvodaként, idén vásáros jeleneteket állítottunk össze, sok énekkel, vidám párbeszédekkel. A gyermekek nagyon élvezték, hogy beöltözhettek különféle árusoknak, kalapokat, kendőket, kötényeket vehettek magukra.
A német műsorunkra magyarországi-német táncokkal készültünk. A kissé nehéz koreográfia ellenére a kis táncosok könnyen vették
az akadályokat és büszkén, mosolyogva mutatták be szüleiknek és rokonaiknak a táncukat.

Végül a ballagás következett, ahol először a Süni csoport köszönt el a nagyoktól egy kis
verssel. Azután a Mókus csoportosok minden gyermeknek virágot, egy kis ajándékot, és
a ballagó Katicáknak tarisznyát adtak útravalóul. Verssel kívántak nekik minden jót, és
ígérték, hogy „jövőre találkoznak az iskolapadban”!
Személy szerint én csak ebben az évben voltam a Katica csoport óvó nénije. A kis idő
ellenére nehéz tőlük búcsút venni. Szerencsére nem örökre, mert 7 gyermekkel találkozunk majd a Szigetbecsei Iskolában, 4 gyermeket a Mókus csoportba várnak nagy szeretettel. A többiek előtt pedig mindig nyitva áll az óvoda kapuja, ha egy kis ölelésre,
nosztalgiázásra vágynának.
Ezúton szeretném megköszönni Teca néninek, Tuska Árpádnénak a sok segítséget, a jó
ötleteket, kedves szavakat, amiket a gyermekeknek és nekünk óvó néniknek adott.
Hoffmann Ildikónak, Ildi néninek pedig a gyermekek, és a szülők nevében köszönöm
meg a 3 évnyi mosolyt, ölelést, babusgatást, a kedves és vigasztaló szavakat, valamint
azt a láthatatlan tarisznyát, – amit ő adott a gyermekeknek észrevétlenül, – amiben az a
sok-sok tudás, ismeret van, amivel a gyermekek felkészülten kezdik meg szeptemberben
az első osztályt.
A gyermekeknek élményekkel teli nyarat, szeptemberben pedig jó iskolakezdést kívánunk! Reméljük, hogy sok új barátra lelnek, és jól fogják magukat érezni az iskolában!
Feketéné Holndonner Mária
óvodapedagógus
Híreinkről, programokról többet és részletesebben a
www.szigetbecse.hu weboldalon olvashat
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