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A szabadságharc 170. évfordulója

Szigetbecse Község Önkormányzata
március 14-én az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 170. évfordulója alkalmából
méltóságteljes ünnepséget rendezett a hősök emlékére. A megemlékezést Csobáné
Szűcs Krisztina önkormányzati képviselő
nyitotta meg Pósa Lajostól vett idézettel.

szabadok?” kérdezte, és a nép sorsot
választott magának. Nem kért többet a hazugságokból, az elnyomásból, nem kért abból, hogy másodrendű polgár legyen hazájában és Európában.

„Aki magyar, nem tud sehol boldog lenni!
Szép Magyarországot nem pótolja semmi!
Magyarnak születtem, magyar is maradok,
A hazáért élek, ha kell, meg is halok!”
Az általános iskola 7. osztályosai színvonalas műsora következett, melyet Mészáros
Edit és Pilczingerné Major Hajnalka tanított
be. A gyerekek ismét megmutatták tehetségüket és bátorságukat. A himnusz elszavalása után Takács András polgármester
ünnepi beszéde következett:
„Ünnepelni és emlékezni jöttünk össze,
ahogy tesszük, ezt amióta közösségként
létezünk e földön.
Nemzeti ünnepünk alkalmából nemcsak
kívül, de belül, a lélek is ünneplőbe öltözik,
szerte a nagyvilágban egymáshoz igazodik
a magyar szívdobbanás. Összejövünk
szembenézni a múlttal, álmodni a jövőt.
A Habsburg birodalomhoz forrasztott
nemzetünk leghaladóbb fiai megindultak,
hogy birtokukba vegyék történelmi jussukat
és megformálják az új hazát.
„Talpra magyar!” – a Nemzeti Múzeum
lépcsőjéről kiáltotta Petőfi, és a nemzet egyként visszhangzott. „Rabok legyünk, vagy

a magyarság létét, fennmaradását veszélyeztető történelmi eseménynél.
Segített a helyes út megtalálásában, vagy
tévút esetén ez az eszme adott reményt a
nemzetnek a helyes útra való visszatalálásra, a szabadság, a nemzeti önrendelkezés
újbóli megvalósítására.

Március 15-e a magyar nép öntudatra ébredésének ünnepe.
Egy századok óta elnyomott nép elkeseredett kiáltása, mely megmutatta a világnak,
hogy él még egy nemzet, amely képes az
öngondoskodásra, képes hangot adni az érzéseinek, vágyainak, jogos követelésének.
Azóta eltelt 170 esztendő, de annak a
napnak emléke, a szabadság eszméje mit
sem vesztett fényéből. Ragyogásával jelen
volt minden, a nemzet sorsát meghatározó,

BIBÓ István a szabadság eszméjéről így ír:
Az ember szabadsága csak ott valósul
meg, ahol helyreáll az a viszony, amit megzavartak gonosz hatalmak, ránk erőltetve
akaratukat, korlátozták nemzetünk önrendelkezését, akadályozták népünk gazdasági
kulturális felemelkedését, nehezítették
nemzeti azonosságtudatunk kibontakozását.
Hogy népünk életében hányszor volt
megzavarva ez a viszony, nem akarok rá
kitérni. Csak akkor leszünk szabadok, amikor helyreáll az a viszony, ami megromlott.
Megálltunk emlékezni, múltat idézni. A
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modern idő vándorainak a modern idő hajnalán meg kell tanulniuk, hogy amikor életük zsákutcáiban ténferegnek, álljanak meg,
és keressék az ősszabadságukat. De hol van
az Ősszabadságuk?

akik szembe mertek szállni az elnyomó
rendszerrel.

Ahol az ember eljut arra a magaslatra,
ahol mindenki megtanul egy lépést visszalépni a magaslatról. Ha meg tanulunk egy
lépést tenni visszafelé, akkor nem kell zászlót bontani, kardot fogni, a szabadság vágyát vérbe fojtani, vagy malomköveket hajigálni, mert ott már nem az ember dominál,
hanem a lélek, a szabadság lelke. Csak a
szabadság lelkülete képes a gonosz erőket
érvényteleníteni, mert a szabadság felhatalmaz erre bennünket! Mindezeket tisztázva
érzületünk magaslatán, az ünnepi üzenete
nem lehet más, mint félelem nélkül haladni
az idő bajain, a történelmi változásokon
keresztül, sem baloldali, sem jobboldali támadásokat nem véve figyelembe.
Március 15-ére emlékezve, nemcsak a
múltra kell gondolnunk, hanem a jövőt is
látnunk kell magunk előtt. Magunk elé kell,
idézzük azt a számtalan elszánt és tenni
akaró arcot, akik lelkesen hallgatták Petőfi,
Jókai, Vasvári Pál szavait. Magunkévá kell
tennünk azt az elszántságot, akaratot, amely
bennünket is az ország, a nemzet jobbá tételére buzdít. El kell hinnünk, hogy eszméik
által jobb lesz országunknak, településeinknek, családjainknak is. Csak közösen érhetünk el ezt az eredményt.
„Múlton nyugszik a jelen, s azon a
jövendő” – mondta Széchenyi István.
Amikor feltűzzük a kokárdát, akkor ezt
büszkeséggel tesszük. Nem magunkra vagyunk büszkék, hanem magyarságunkra,
hazaszeretetünkre és azokra az őseinkre,

3

Egységesen és meghatározó erővel csak
egy egységes nemzet léphet fel jogaiért.
Nemzetté pedig csak akkor válunk, ha
mindannyian egyformán szeretjük az országunkat, a hazánkat, benne a saját kis közösségünket.
Ha őszintén sajátunknak érezzük a hazát,
a nemzetet, amelyhez tartozunk.
Ha erősen él bennünk egy szebb jövő
reménye, és képesek vagyunk együtt, egymásra támaszkodva azt megvalósítani,
akkor méltók lehetünk, méltók leszünk
1848 örökségéhez.
Ebben segít minket minden évben, újra és
újra a megemlékezés március 15-ére, a szabadságharcra, és annak hőseire. Ez ad értelmet az ünnepségeknek, és figyelmeztet
minden nemzedéket kötelességére.
Kossuth Lajos így ír erről:
„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az
iránt is, amely lehet, s lesz.”
Örvendetes, hogy ma már minden magyar büszkén viseli gallérjára, keblére tűzve
a három színt. De ez ott legyen, a szívekben
is! Régen letiltották, és letépték ezt a jelképet, de hiszem, hogy azért a szívben mindig
ott volt, és ünnepelni tudtunk szívben, igaz
lélekben, igazságban, fejet hajtva március
tizenötödikéken, augusztus huszadikákon,
október hatodikákon is. Tehetjük ezt ma
már nyílt szívvel, büszkén hirdetve szabadság iránti elkötelezettségünket, és hálás
szívvel gondolva azokra, akik március 15én megteremtették számunkra a szabadság
örök eszméjét.”

A rendezvény vendége volt Schupp
Gabriella színművésznő, a Pódium Színház
tagja, aki „A költő visszatér” és a „Szép
vagy, gyönyörű vagy Magyarország ” című
dalokat adta elő.
A gyönyörű ének meghallgatása után kitüntetések átadására került sor. Szigetbecse
Község Önkormányzata „Szigetbecséért”
kitüntetésben részesítette Riedl Béla alpolgármestert.
Szigetbecse Szolgálatáért díjban részesítette a Szigetbecsei Sakk szakosztályt. A
díjakat Takács András polgármester és az
Önkormányzati képviselők adták át. A
Sakkcsapat nevében dr. Csuka Gyula és
Schwarczenberger Zsolt vette át a díjat.
A kitüntetések átadása után a megemlékezést a Szigetbecsei Zenebarátok Körének
műsora zárta. Előadásukban felcsendült
Demjén Ferenctől a „Vigyázz a madárra”,
az Illés-Bródy szerzőpárostól
„Egy fiatal költő emlékére” valamint
Bródy János zeneszerzőtől a „Semmi sem
tökéletes” című dal. A „Pál utcai fiúk ”című
musicalből a „Mi vagyunk a grund” című
szám.
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Húsvétkor Becsén röpködnek a tojások

Mielőtt rátérnék az országban egyedinek
mondható, becsei hagyományőrző rendezvényre, előbb néhány szó a húsvéti ünnepségről. Miről szól a Húsvét? Húsvétkor a keresztények Jézus Krisztus feltámadására emlékeznek. Nagycsütörtök az utolsó vacsoráról,
Nagypéntek a keresztre feszítésről, Húsvétvasárnap pedig a feltámadás ünnepéről szól.
A Biblia szerint Jézust Nagypénteken feszítették keresztre, harmadnapra pedig feltámadt. A legfontosabb Húsvéti jelképek a bárány, a barka, a nyúl és a tojás.
Magyarország húsvéti szokásai inkább kulturálisabbak, mint vallásosak, és gyakran a
tavasz beköszöntét ünneplik. A böjt hamvazószerdán kezdődik és 40 nap után, húsvét
vasárnap ér véget. A böjt alatt nem fogyasztanak húst, a hamvazószerda előtti napot húshagyókeddnek hívják.

Régebben, virágvasárnap a papok az ágakat és a virágokat is megáldották. Manapság
is említenek ilyenkor több virágot is az imákban, és Magyarországon a virágvasárnap
nevet viseli.

Húsvét vasárnap az emberek kalácsot,
pirosra festett tojást és sót visznek a templomba, hogy a pap megáldja az ételt, amit
aztán otthon elfogyasztanak az feltámadási
szertartás után. Ilyenkor húsvéti dalokat énekelnek, húsvéti imákat mondanak és néha
még a Jézus szoborral is felvonulnak.
Faluközösségünk ma is ápolja a híres
tojásfutást, melyet a 18. század elején
Stájerországból, Ausztriából idetelepített
sváb családok hoztak magukkal. A nagyböjt
utáni szombat délután ez évben is a község
gyermekeiből álló kis csapat sorra becsöngetett a házakba és gyűjtötte a tojásfutáshoz
szükséges több száz tojást. A Sport SE aktivistái másnap, a Petőfi Sándor utca aszfaltjának a közepén sorba rakták a tojásokat, hogy
a két nemzetiségi ruhába öltözött fiatal, svábzene kíséretében, a kb. 200 m-es szakasz
többszöri oda-vissza futása közben, a tojások
eldobásával riogassa az összegyűlt tömeget.
Takács András polgármester köszöntő beszé-

de után Lerner Mária, a Szigetbecsei Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ismertette
magyar és német nyelven a hagyomány történetét, majd négy aranyos kislány német énekeket adott elő. Schmidt Mihály, a Sport SE
elnöke megköszönte Czár Péter és Rácz
Ferenc futóknak a több mint 10 éves szereplését a rendezvényen. Kezdődhetett a futás.
Röpködtek ám a tojások, s most is, mint már
több száz éve, nagyon hangulatosan, vidáman, sikongatásokkal kisérve zajlott le e
nagyszerű esemény. Ez évben így új futóinkat
köszönhettük Szűcs Tamás és Fábrik Máté
személyében. Gratulálunk a két fiatalnak,
hiszen mindig nagy megtiszteltetés kiérdemelni a futói szerepet. A Német Nemzetiségi
Önkormányzat – a már szintén hagyománynak mondható – tojáskiállítást is megszervezte. A kiállítás látogatói szebbnél szebb
hímes tojásokat, technikákat leshettek el, s a
mostani kiállítás tűzzománc bemutatóval is
kiegészült. Nagyon szép és ízléses volt a kiállítás, amely előreláthatólag a Faluházunkba
lesz áthelyezve a jövő évi tojásfutásig.
Köszönjük a készítőknek és a szervezőknek a
hagyomány ápolását, a szervező, előkészítő
munkát, a résztvevőknek a megjelenést.
Lumei Joli
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Riedl Béla kitüntetése
szilveszteri bálok rendezése, valamint Szigetbecse ikonikus eseményének a TOJÁSFUTÁSNAK szervezése, rendezése is az Ő
keze nyomát viseli.
Mindenki számára ismert és egyértelmű,
hogy nélküle elképzelhetetlen az szigetbecsei falunap műsorfolyamának pergő, vidám humoros levezetése.

A Képviselő-testület a községért végzett
kiemelkedő és eredményes munkájának
elismeréséül Riedl Béla részére SZIGETBECSÉÉRT CÍM-et adományozza.
A 2002-es önkormányzati választások
óta, közel 16 esztendeje a szigetbecsei képviselő-testület tagja. Népszerűségét jelzi,
hogy a későbbi választásokon indulva,
szinte minden estben legmagasabb támogatottságot nyerte el a választóktól. Kiérdemelte ezt azzal, hogy rendkívül aktív közösségi személy, ami a falu közéleti, kulturális és sportéletének szervezésében, irányításában és az eseményeken való részvételében nyilvánul meg.
Hosszú évek óta a Szigetbecsei Sportegyesület szakosztályvezetője, és ebben a
tisztségében a sportéleten túl, az egyesület
társadalmi rendezvényeit is szervezi. A helyi futballcsapat irányítása mellett, nevéhez

A község tisztaságáért, a falu rendjéért
érzett felelőssége nyilvánul meg a falutakarítások szervezésében, a strand, szezon
előtti rendbetételében, és minden közösségi
eseményen való aktív részvételben. Fő
szervezője volt a felvidékről idetelepítettek
70. évfordulójára szervezett emléknapnak.

fűződik a majális és egyéb, a bajnokságon
kívüli sportesemények szervezése.
Kulturális területen a húsvéti, a búcsúi, a

Megbízhatósága és közösségi szervezőkészsége elismeréseként 2016. évi önkormányzati választások után a testület egyhangú szavazással alpolgármesterré választotta.

Szigetbecsei Sakkcsapat kitüntetése
Szigetbecse Község Képviselő-testülete a megyei I. osztályban
nyújtott sikeres helytállásért és a Magyar Sakkvilág Kupa versenyein elért eredményeinek elismeréséül Szigetbecsei Sakkcsapatnak SZIGETBECSE SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ-at adományozza.

zépmezőnyben foglalnak helyet. Jelenleg egy fordulóval az idény
befejezése előtt a bronzérem várományosai.
A csapat helytállásában kiemelkedő szerepet játszik az Áj család, ahonnan hárman is tagjai a csapatnak. 5 éven keresztül az
utánpótlás nevelés érdekében az iskolában is végeztek sakkoktatást. Bár jelenleg ez nem működik, reményeink szerint a szép
eredmények láttán a gyerekek újra kedvet kapnak ezen ősi és
nemes sport művelésére.
A csapat eredményes működését nagyban segítette a szigetszentmártoniakkal való jó kapcsolat.
5 éve a 2000 fő alatti Kárpát-medencei magyar falvak részére
meghirdetett Magyar Sakkvilág Kupán jó eredményei alapján a
Szigetbecsei Sakkcsapat képviseli Pest megyét. Minden alkalommal a mezőny első felében végzett csapatuk. 2017-ben a 28 részvevő csapat közül az 5. helyet érték el. A megyei Sakkszövetség
külön elismerését fejezte ki önkormányzatunknak.
A csapat rendszeresen szervez a lakosság szórakoztatását is szolgáló nyílt háziversenyeket, mint például a Farsang Kupa vagy a
Falunapi Sakktorna.

2006-2007 évben dr. Csuka Gyula kezdeményezésére indult a
sakk szakosztály Szigetbecsén 11 fővel.
2007-2009 között a megyei 5 fős csapatok között versenyeztek,
2009-től és jelenleg is a megyei I. osztályú 10 fős csapatbajnokságban szerepelnek. A bajnokságban szereplő csapatok közül Szigetbecse a legkisebb település. Olyan települések csapataival szerepelnek egy osztályban, mint Dunaharaszti, Szigetszentmiklós,
Nagykáta vagy Törökbálint. Ennek ellenére folyamatosan a kö-

Szigetbecse sakkcsapata az elmúlt években végzett munkájával,
példamutató egységével és szorgalmával, és az ezek alapján elért
eredményeivel ismertté és elismertté tette szigetbecse sakkéletét
Pest megyében és annak határain túl is.
A csapat jelenleg 17 tagú: Dr. Csuka Gyula Schwarczenberger Zsolt, Tábori József, Áj László, Katona Tamás, Kiss
László, Leidl István, Rosenberg Róbert, Szabó Mihály, Kiss
Miklós, Baranyai István, ifj. Áj László, Borbély József, Áj
Tamás, Rigó József, Bláboli András, Gyovai István.

A kitüntetetteknek ezúton is szívből gratulálunk!
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INTERJÚ
Hoffmann Mariann önkormányzati képviselővel
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 13-ától lett tagja
Hoffmann Mariann helyi lakos. A Helyi Választási Bizottság az egyik képviselő lemondása folytán
a megüresedett önkormányzati képviselői megbízást részére adta át, mivel a képviselőjelölt listán a
következő legtöbb szavazatot Ő érte el. Mariann azóta lelkes, aktív tagja a testületnek. Másfél év
még nem nagy idő egy önkormányzat életében, de az eddigi képviselői tapasztalatainak, véleményének, jövőképének a megismerésére is érdeklődőek vagyunk. Mariann a kinevezésekor nyilatkozott: „Képviselőként a legjobb tudásom szerint szeretném a polgármester úr és képviselőtársaim
munkáját segíteni, valamint az önkormányzat falunkat szépítő, fejlesztő munkájában részt venni.”
– Mariann? Szerinted hogy sikerült e
nyilatkozatot teljesíteni? Mennyire tudtad megismerni a képviselői feladatokat,
hiszen az önkormányzati képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.
– Egy új időszak kezdődött számomra,
amit egy kicsit szokni, ízlelgetni kellett.
Előre kaptam egy olyan anyagot, amiben az
önkormányzati képzés feladatai, anyaga
szerepel, Nagyon hasznos dolgok vannak
benne, én ezeket eddig nem ismertem, nem
ebben a szakmában dolgozom, úgyhogy nagyon sok újdonságot találtam. Egynapos
képzésen vettünk részt egyik képviselőtársammal, amely oktatási nap teszttel zárult.
A tananyagban a hivatal működéséről, jogaikról, kötelezettségeikről és az önkormányzati gazdálkodásról tanulhattunk, s
adhattunk számot ismereteinknek. Ezeket az
ismereteket kell a gyakorlatban, a döntéshozatalokban érvényesíteni.
– Hogy sikerült beilleszkedned a testületbe? Közösségi embernek tartod magad? Kinevezésed előtt milyen tevékenységeid voltak a községben, egyáltalán voltak megbízatásaid az önkormányzat, lakosság részéről itt Szigetbecsén?
– Több alkalommal vettem részt községünkben, mint helyi lakos a közösségi munkákban, rendezvényeken. Konkrét feladatom nem volt, csak segítettem, amiben tudtam. Közösségi embernek tartom magam,
de ezt képviselői megbízatásomig inkább
Halásztelken tudtam kifejteni, hiszen ott
tagja vagyok a Polgárőrségnek és a helyi
Nyugdíjas Klubnak, ahol aktívan dolgozom.
Tapasztaltabb képviselő társaimat kértem,
hogy vezessenek be a helyi testületi feladatokba, munkákba. Úgy érzem, eddig minden
rám bízott feladatot elvégeztem, mindenben
részt vállalok.
– Az előző önkormányzati ciklus óta
milyen változást tapasztalsz községünkben?

– Az előző önkormányzati ciklusokban
komoly pályázati támogatásokat kapott a
település, ezért a fejlesztések látványosabbak voltak. Jelenleg nehezebben indulnak a
fejlesztések, mivel a pályázati támogatásokat is nehezen nyerjük el.
Ennek ellenére vannak fejlesztéseink,
amiket már képviselő társaim is ismertettek,
pl. járdaépítés, urnafal, strandbővítés, és
folyamatban van a polgármesteri hivatal
felújítása stb. Most is pályázunk a helyi
LEADER csoportban, ahol összesen 24 milliós beruházási, eszközbeszerzési összeget
szeretnénk elnyerni, valamint útépítésre is
adunk be pályázatot. A mi testületünk több
munkát fektetett eddig a kulturális események, rendezvények szervezésére, pl. falunap, sramli party, színházszervezés, jótékonyság eseményekre, mivel ezekre tudtunk
forrást biztosítani. Ezek száma és gyakorisága erősebb, mint az előző években volt.
– Milyen konkrét feladattal voltál eddig megbízva, s az elkövetkezendő időben milyen terveid vannak a képviselői
munkában? Miben látod még az előrelépés lehetőségét, miben szeretnél még fejlődést elérni?
– Konkrét megbízatást nem kaptam, közösen végezzük a vállalt feladatokat, minden
munkában részt veszek, legyen az rendezvényszervezés, karácsonyi ajándékcsomagolás, takarítás stb. Jelenleg a sramli party
szervezésében való részvétellel vagyok
megbízva a Német Önkormányzattal közösen.
Szeretném, ha megvalósulna Szigetbecsén egy zöldhulladék feldolgozás (Makád
településsel hasonló). A lakosságnak is jó
lenne, s mi tudnánk hasznosítani az összeaprított hulladékot. Ami még hiányzik községünkből, egy bankautomata, melyet véleményem szerint például a postahivatalnál el
lehetne helyezni. Egyre több embernek van
erre szüksége, s nem kellene Ráckevére
beutazni pénzt felvenni.

– Mióta képviselő vagy, a lakosság
másképp viszonyul hozzád?
– Sajnos csak nagyon ritkán keresnek
meg. Tapasztalatom szerint a polgármesteri
hivatalba mennek be problémáikkal, vagy a
polgármester urat keresik meg. Szívesen segítenék közvetlenül is a lakosságnak. Nyugodtan megkereshetnek.
– Mindannyian tudjuk, hogy mennyire
határozott, talpraesett egyéniség vagy.
Mindig ilyen voltál?
– Igen, már gyermekkoromban megtanítottak a kemény munkára, s férjem mellett is
szükség volt a határozottságomra, keménységemre, mert csak így boldogulhattunk.
Már 9 éve vagyok özvegy, s köszönhetően
neveltetésemnek is, önállóságomnak is, sok
munkámnak, talpraesettségemnek, rendezett körülmények között élek.
– Egyéni vállalkozó vagy fodrász szakmában, s Halásztelken dolgozol. Nincs
tervedben, hogy községünkbe áthelyezed
székhelyedet? Több időt tölthetnél a lakossággal, jobban megismerhetnéd
gondjaikat, problémáikat.
– Már 25 éve dolgozom Halásztelken,
ügyfélköröm kialakult, s ebben a szakmában nem könnyű váltani. Nincs tervemben,
hogy áttelepítsem műhelyemet Szigetbecsére.
– Szabadidődben mivel foglalkozol?
– Nagyon kevés szabadidőm van, de azt a
keveset is igyekszem a decemberben megszületett unokámmal tölteni, akit nagyon
szeretek.
Köszönöm Mariannak, hogy ízelítőt
adott közéleti tevékenységéből, köszönöm az interjút. Képviselői és szakmai
munkájához is további sok sikert kívánok!
Lumei Joli
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Képviselő-testületi ülés
•

2018. évi költségvetés elfogadása

•

LEADER pályázatok

•

Köztisztviselői illetményalap emelése

•

Civil szervezetek pályázati támogatásának elszámolása
és a 2018. évi támogatás kiírása

•

Községi kitüntetésekre javaslat

A Képviselő-testület a közmeghallgatást
megelőzően két alkalommal tartott testületi
ülést, március 1-én és március 8-án. Fő napirendi pontja mindkét alkalommal az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének a megvitatása és elfogadása volt.
Az Önkormányzat 2018. teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét
344.939 e Ft-ban, ebből finanszírozási kiadás
89.323 e Ft-ban b) költségvetési bevételi
összegét 344.939 e Ft-ban, c) pénzforgalom
nélküli bevételeit 36.566 e Ft-ban állapítja
meg. A kiadási főösszegéből Szigetbecse
Község Önkormányzat kiadási főösszege
226.238 e Ft Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 60.974 e Ft Tóparti Óvoda
57.727 e Ft.
A képviselő-testület a kiadási főösszegen
belül:
Szigetbecse Község Önkormányzat személyi juttatások előirányzatát 23.070 eFtban, munkaadót terhelő járulékokat 4.581
eFt-ban, a dologi jellegű kiadásokat 47.561
eFt-ban, a támogatásokat, pénzeszköz átadásokat 21.679 eFt-ban, a beruházási és felújítási kiadásokat feladatonként 38.728 eFtban, az általános tartalékot 1.296 e Ft-ban
Finanszírozási kiadások 89.323 eFt-ban állapítja meg.
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal – személyi juttatások előirányzatát 39.545
e Ft-ban, munkaadót terhelő járulékok 7.434
e Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 13.995
e Ft-ban állapítja meg.
Tóparti Óvoda – a személyi juttatások elő-

irányzatát 39.998 eFt-ban, a munkaadót terhelő járulékokat 7.800 e Ft-ban, a dologi kiadásokat 9.929 e Ft-ban állapítja meg.
A bevételi főösszegéből Szigetbecse Község Önkormányzat 226.238 e Ft, Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 60.974 e
Ft Szigetbecse Tóparti Óvoda 57.727 e Ft.
Képviselő-testület a Szigetbecse Közös
Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők illetményalapját 50.000 Ft-ra
megemelte, ezenkívül mind a felsőfokú,
mind a középfokú végzettségű köztisztviselők részére az alapilletmény 20 %-ának megfelelő illetménykiegészítést állapított meg
2018. január 1-től.
***
Takács András polgármester tájékoztatást
adott a LEADER pályázat benyújtási lehetőségről. Különböző témákban 8 millió forint
erejéig igényelhető támogatás. Előreláthatólag a rendezvénytér fejlesztésére Szigetbecse
Község Önkormányzata nyújt be pályázatot,
– hangosító rendszer kiépítésére, szabadtéri
sporteszközök kihelyezése és fedett tűzrakó
helyek építésére, vizesblokk és kerti tető építésére Szigetbecse Községért Közalapítvány
nyújt be pályázatot, – németek betelepülésének emlékművére, André Kertész szoborra
és emlékpark kiépítésére a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat nyújt be pályázatot.
A rendezvénytér fejlesztése című projekt
célja: a jelentősebb események alkalmával a
rendezvénytér nyitott színpadát bérelt sátor
felállításával szoktuk védettebbé és hangsú-

Miért rongálunk?
Még emlékszem arra az örömteli napra, amikor átadhattuk gyermekeinknek Szigetbecse első játszóterét, a Balassi téren. Eltelt azóta
pár év, s az önkormányzat lehetőségeihez képest igyekezett karbantartani a tárgyakat. Nem kis feladat ez, s még nehezebb pótolni azokat, hiszen már csak EU-s minősítéssel rendelkező játszóeszközöket
lehet kihelyezni, amely nem csekély pénzbe kerül. Húsvét ünnepén
egyesek ezzel mit sem törődve, romboltak, törtek-zúztak a játszótéren. Nem tudjuk megérteni, hogy miért rongálnak szándékosan.

lyosabbá tenni. Mindez rendszeres anyagi
ráfordítást és szervezési feladatot jelent, melyet elkerülhetnénk egy állandó fedés megvalósításával. Ez a megoldás szélesíti a szabadtéri színpad használatának lehetőségeit,
külön előkészítés nélkül biztosítja a rendezvények méltó körülmények közötti megtartását. A színpad előtti térburkolat bővítésével a
látási lehetőségek jelentősen javulnának.
A projekt teljes tervezett költsége 10 millió forint.
A projekt megvalósításához igényelt támogatás bruttó összege 8 millió forint. A
fennmaradó 2 millió forintot a 2018. évi költségvetésünkben biztosítjuk.
A Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. vállalná a pályázat megírását a
projekt elszámolható összköltségének 5%-a
+ Áfa, összegért, amely kizárólag támogatott
pályázat esetén felmerülő költség, a támogató döntés közzétételét követően esedékes. A
megbízási díj a pályázatban elszámolható
költségnek minősül. Képviselő-testület a pályázatírással a Tempo-Comsulting Kft.-t
megbízta.
***
A Képviselő-testület megvitatta és elfogadta a civil szervezetek 2017. évi pályázati
támogatásásnak elszámolását, majd a 2018.
évi támogatásokra az önkormányzati pályázatot kiadta.
***
A Képviselő-testület zárt ülésen meg döntött a március 15-e alkalmából kitüntetésre
javasolt személyekről.

Ma, amikor azon szerencsések közé tartozunk, hogy békés, nyugodt körülmények közt élhetünk kis falunkban, akkor egyesek unalmukban széttörik a sok pénzért előállított tárgyakat, faragványokat.
Mi örömét lelheti ebben az illető, mi jót találnak ebben a rongálók?
Hogyan dolgozzunk, törjük magunkat a továbbiakban azon, hogy
fejlesszük sporteszközökkel, tűzrakó helyekkel, pihenőhelyek kialakításával községünket? Meddig tudjuk fenntartani őket? Érdemes?
Nem tehetünk mást, mint tanítással, példaadással, odafigyeléssel
ellenszegülünk az elhatalmasodó erőszaknak. Vigyázzunk értékeinkre!
Lumei J.
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Falugyűlés és közmeghallgatás
2018. március 27-én Szigetbecse Község Önkormányzata közmeghallgatásra hívta a lakosságot. Az önkormányzati képviselőkön kívül részt vett az ülésen Fejős László rendőr alezredes, Bodonyi-Kovács Tamás a DAKÖV
Ivóvíz Szolgáltató részéről, Bogdán József Becse díszpolgára. A falugyűlésen Takács András polgármester úr
beszámolt az Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről, valamint a 2018. évi terveiről, valamint tájékoztatást adott
a Polgármesteri Hivatal előző évi munkájáról.

„Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi 189. tv törvény 54.§ előírásának megfelelően a képviselő-testület
évente legalább egyszer közmeghallgatást
tart, melyen a helyi lakosság, a helyben érdekelt szervezetek képviselői, a helyi közügyeket érintő javaslatokat és kérdéseket
tehetnek fel.
Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb 15 napon
belül választ kell adni.
Ennek a törvényi előírásnak megfelelve,
Szigetbecse Önkormányzatának Képviselőtestülete a mai napon számot ad: az elmúlt év
gazdálkodásáról, a közös önkormányzati hivatal működéséről, a társadalmi élet eseményeiről, a civil szervezetek tevékenységéről,
a település kulturális és sporteseményeiről.
A törvény által előírt kötelező feladatokhoz az államkincstár, egy meghatározott
ütemezés szerint biztosítja a kiadások fedezetét, melyek csak és kizárólag az előírt feladatokra fordíthatók. Ezen kötelező feladatok sora:
A közös hivatal működtetése, Óvodai nevelés, Gyermekétkeztetés biztosítása (óvodaiskola), Települési infrastruktúra fenntartása (közvilágítás, utak, járdák), Települési
szociális feladatok ellátás, Zöldterületek,
parkok közterületek karbantartása, Temető
fenntartása, Könyvtári, közművelődési feladatok ellátása. Üdülőhelyi feladatok.
Ezen kötelező feladatokon felül vállalt,
vagy kényszerű feladatok finanszírozását az

önkormányzat a helyi adókból és egyéb
bevételekből tudja biztosítani.
A település a rá háruló kötelező feladatok
ellátásán érdekében együttműködik a térség
állami, egészségügyi és szociális szervezetekkel: a Járási kormányhivatallal, a rendőrkapitánysággal, a ráckevei tűzoltókkal, a
katasztrófavédelemmel, a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálattal, a KDV Hulladékgazdálkodási Társulással, ill. 2018-tól a
Duna Tisza Közi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.-vel a DAKÖV Zrt.-vel illetve
a ráckevei szakorvosi rendelőintézettel.
Ők, akik biztosítják a közrendet, a tűzesetek és egyéb természeti katasztrófák elleni védelmet, az alapszintű egészségügyi ellátást,
vagy az elesett és rászorult felnőttek és gyerekek segítését, életkörülményeik javítását.
A közszolgáltatókkal kötött szerződések
alapján biztosítjuk a közvilágítást, a hulladékszállítást, illetve a víz és szennyvíz-szolgáltatást. A Járási Hivatal az államigazgatás területén, különféle szakhatósági ügyek
intézését teszi lehetővé, illetve helyben, ügysegéd útján biztosítja a település állampolgárai számára az ügyek intézésének kezdeményezését. Köszönjük nekik a segítőkész
együttműködést.
Az említett feladatfinanszírozási alaprendszer azt a célt szolgálja, hogy egy község vezetése a kötelező alapfeladatok ellátására, a szükséges forrásokhoz hozzájusson, – azokat a megjelölt célra fordítsa, – és
ezzel biztosítsa a település zavartalan
működését.
Sajnos a kötelező feladatokra biztosított
állami forrás csak szűken, vagy adott esetben alacsony színvonalon biztosítaná a feladatok végrehajtását. Ezért a testület kénytelen a saját bevételeiből kiegészíteni az
adott feladatra rendelkezésre álló pénzeszközöket. Ilyen elemek az óvodai nevelés,
vagy a közös önkormányzati hivatal működtetése, ahol a költségek mintegy 15%-át kb.
15 millió forintot kénytelen az önkormányzat saját bevételből biztosítani, mely összeg
egyébként, jelentősen javíthatná fejlesztési
lehetőségeinket. A költségvetési cél azonban

így is megvalósítható, köszönhetően a testület áldozatvállalásának, felelős gazdálkodásának, önzetlenségének, illetve a hivatal
szakértelmének és hozzáértéssel végzett
munkájának. A költségvetésben a törvény
előírása szerint hiány nem tervezhető.
Ezen általános, a gazdálkodásra és a
költségvetés elkészítésére vonatkozó elvek
után nézzük az elmúlt év konkrét eseményeit, eredményeit:
Az egy évvel ezelőtti közmeghallgatáson
2017 évre azt ígértük, hogy a község életét
az elmúlt évekéhez hasonló, vagy magasabb
színvonalon működtetjük tovább.
Ez azt hiszem sikerült is, köszönhetően a
testület és a község civil szervezetei aktivitásának. A múlt évre tervezett, társadalmi és
kulturális rendezvényeink magas színvonalon jól szervezetten megvalósultak.
A múlt év elején felvázolt és tervezett
beruházásoknak jó része megvalósult, más
részük, részben átcsúszott erre az évre, vagy
a pályázatok csúszása miatt várni kell még
a megvalósulásukra.
Így a tavalyra tervezett hivatal felújítása
a közbeszerzés sikertelensége miatt csak
ebben az évben valósulhat meg,(a sikertelenség: magas összeg.) de jó hír hogy a múlt
héten a munkák már elkezdődtek.
Hasonló sorsra jutott az az új buszvárók
az utcanyitások és a rendezvénytér átalakításának a terve. Részben engedélyezési,
részben forráshiány miatt került át a megvalósításuk erre az esztendőre. Ebben az évben, remélhetőleg mindannyiunk örömére,
megvalósulnak ezek a tervek. (Garancia a
Leader pályázat és költségvetés.)
A strandra vezető kerékpárút építésének
nyomvonalán a földmunkákat elkezdtük, reméljük a folytatásra is sor kerülhet ebben az
évben. Ide illeszkedik egy kormányzati
beruházás: a Ráckevéről a Makádi Gyála
bekötőútig a gát tetején, melynek nagy része
Szigetbecse területén halad, 150 millió Ft
beruházási összegből kerékpárút létesül.
Szeretnénk, ha az általunk elképzelt útszakasz csatlakozna ehhez az úthoz.
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pénzhez jutni. Készültünk, és indulunk ezen
a pályázaton is, és siker esetén szeretnénk
néhány utcát kiszélesíteni (Petőfi utca, Réti
út) illetve a lehető legtöbb, rossz állapotban
lévő utcát felújítani.
Pályázati forrásokon kívül, saját keretből
folytatnánk a kisebb, ám nagyon fontos beruházásokat, mint pl.: az iskola kapuja és a
Lórévi út közötti járdaszakasz felújítás,
buszmegállók felújítása, Balassi téri játszótér megújítás, műv. ház belső renoválása.

Ezek a meg nem valósult tervek.
2017-ben, azonban több sikeres beruházást is sikerült végrehajtanunk.
Falutáblától–falutábláig járdát építettünk a Makádi úton. Az erre kapott pályázati pénz csak a szakasz kétharmadára lett
volna elegendő. Ezért a testület úgy döntött,
hogy inkább halaszt néhány kisebb beruházást, de a főúton végig készre építjük a gyalogjárót. (Ez okozott forráshiányt más tervezett feladatoknál.) Azt hiszem, mindnyájan örülhetünk ennek a döntésnek.
Ezzel párhuzamosan a falu mindkét végén
új üdvözlő tábla köszönti a községbe érkezőket. Tájba illő, esztétikus fa és tűzzománc
táblák.
Még a tavalyi év elején, a szezon kezdetére felújítottuk a strandot. Új WC, öltöző került kialakításra, új játékokat és szabadtéri
bútorokat telepítettünk a területre, megépítettük a szennyvízelvezetőt, és egy szabadtéri zuhany is kialakításra került.
A múlt év során sikerült teljessé tenni a
Duna-parti út világítását, így már a teljes
becsei szakasz közvilágítással ellátott. (Út
garanciális javítása)
Az elmúlt év sikeres beruházásai közé tartozik még a halottak napjára elkészült, felszentelt és átadott temetői urnafal is. (Kegyeleti szempontból esztétikus.)
A 2016. évben benyújtott óvodai pályázatunkat forráshiány miatt elutasították, viszont
nem sokkal később, Pest megyei fejlesztésként újra kiírtak egy óvodaépítési pályázatot, amire szintén benyújtottuk igényünket. Remélem, jövő ilyenkor már a beruházás állásáról, és nem egy újabb pályázat
benyújtásáról tudok önöknek beszámolni.
A múlt évben a pályázatok és a saját források ezeket a beruházásokat és fejlesztéseket tették lehetővé, ami nem kevés (kb. 35

millió Ft.) viszont messze alulmúlja igényeinket. Ennek érdekében ebben az évben is
hasonló fejlesztéspolitikával kívánjuk az
évet végigvinni.
Minden lehetőséget megragadva indulni,
és lehetőleg forrásokhoz jutni a fejlesztési
pályázatokon. Ezért, még tavaly pályázatot
nyújtottunk be az önkormányzati épületek
energiahatékonyságának növelésére (műv.
ház, régi óvoda, polgármesteri hivatal). Folyamatban van, a végre beindult Leader forrásokra történő pályázat benyújtása, mely
az alábbi területek fejlesztését biztosítaná:
Az Önkormányzat nevén futva a Balassi
téri színpad fölé fix tető építése, mellyel párhuzamosan saját forrásból egy a régi épülethez csatlakoztatva, egy vizesblokk kerülne kialakításra. A játszótér igényeit is szolgálná.
A Szigetbecséért Közalapítvány nevében
a Duna-parti pihenőparkban létesítenénk
vizesblokkot, tisztálkodási lehetőséggel, és
egy fedett, eső ellen védő pihenőhelyet a túrázóknak. A Tőzike tanösvény kishíd utáni
területére pedig, szabadtéri sporteszközöket
és tűzrakó helyeket építenénk. Ezeken kívül
még pályáznak a művelődési ház hangosító
berendezéseire is.
Harmadik terület a Német Nemz. Önk. által vállalt két létesítmény. Az egyik, a svábok
bejövetelét jelképező ún. Ulmer Schacter
nevű dereglye makettjének megépítése a
Balassi téri tó partján az Életfa magasságában, a másik – és ez nagyon fontos lenne a
falu számára – 2019-ben lesz André Kertész
születésének 125. évfordulója. Mi mással
tiszteleghetnénk méltóbban a művész emléke előtt, minthogy e jeles napon, a múzeum
kertjében, szobrot avatnánk tiszteletére.?
A pályázatok benyújtása sok munkát igényel, de az előzetes elbírálás alapján van
esély az források elnyerésére.
A múlt héten megjelent egy pályázat,
melyben a belterületi utak felújítására lehet

Ezeken túlmenően tovább folytatjuk a telekalakításhoz kapcsolódó munkákat, illetve
a kerékpárút földmunkáit. A fentebb említett pályázatokat nem figyelembe véve a
fejlesztések értéke kb. bruttó 38 millió forint.
Nagyon remélem, hogy ezt az összeget jócskán meghaladja majd az év végi eredmény.
Néhány szám a 2018-as költségvetésről:
Bevétel-kiadás fő összege: 344.939 eFt,
Állami támogatás
132.387 eFt,
Helyi bevételek és átvett pénzeszköz
73.848 eFt,
Önk. felújítás
20.003 eFt,
Önk. kiadás
226238 eFt,
Közös Hiv.
60292 eFt,
Óvoda
57727 eFt.
A fentiek alapján látszik, hogy szerencsés
esetben jelentős fejlesztések éve lehet az
idei, azonban az elmúlt évek tapasztalatai
alapján csak óvatos optimizmust engedhetünk meg magunknak. Ehhez tartozik még,
hogy a választások (április 08., amin mindenkinek illik részt venni) bármilyen eredménye is egy kis megtorpanást, lassulást
okozhat a kormányzati munkában, így értelemszerűen a pályázatok elbírálásában is.
Ettől függetlenül a saját forrásból tervezett beruházások is biztosítják a község idei
fejlődését.
Azt hiszem, hogy a benyújtott 6 pályázat
még óvatos optimizmus esetén is hozhat jelentős fejlesztési forrásokat”
A hivatalban folyó munka nagyságrendjét
részben az ügyiratforgalom mutatja be.
2017. évben 658 db főszámra, valamint
3102 db alszámra iktatott ügyiratunk volt.
Államigazgatási ügyben 611 döntés született, önkormányzati hatósági ügyben 182
határozat került meghozatalra. Fellebbezés
nem volt.
Szociális ügyek:
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban 4 család részesül. Eseti települési
támogatást (korábban átmeneti segély) 5
alkalommal állapított meg a Szociális Bizottság. Rendkívüli települési támogatást 9
fő kapott. Rendszeres gyermekvédelmi ked-
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vezményben 12 gyermek részesül. Temetési
támogatásban 11 fő részesült. Születési támogatásban 6 gyermek részesült. Szociális
kamatmentes kölcsönt 2 fő részére nyújtott
az önkormányzat.
Szociális tűzifát 49 család kapott. Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban 3 fő
részesül. Karácsonyi csomaggal 286 nyugdíjasnak, 75 egygyermekes családnak, 39
kétgyermekes, 20 háromgyermekes, 2 négygyermekes családnak tudtunk örömet szerezni decemberben.
Anyakönyvi igazgatás:
2017-ben 11-en hunytak el, helyben 4 fő
anyakönyvezése történt. 11 gyermek született. Szigetbecsén az elmúlt évben 7 alkalommal történt házasságkötés.
Népesség-nyilvántartás: 2013. március
1-jétől a járási hivatal mellett helyben is
újból be lehet jelenteni a lakcímváltozást.
2017. december 31-én az állandó lakosság
száma: 1386 fő. Állandó lakóhelyet létesített: 33 fő, melyből a helyben történt bejelentések száma: 16. Átjelentkezés: 11 fő,
tartózkodási helyet létesített: 24 fő, tartózkodási helyet megszüntetett: 17 fő, kijelentkezett: 33 fő
Hagyatéki ügyben leltár felvételére 19
alkalommal került sor.
Adó és értékbizonyítványt 47 alkalommal
készítettünk.
Környezettanulmány-vagyonleltár készítés: 6 alkalommal
Adóügyi igazgatásról számokban:
2017. évben 12 db idegenforgalmi adó,
443 db gépjármű-adó, 173 db építményadó,
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37 db telekadó határozat készült. 3 db talajterhelési díjhoz, valamint 156 db iparűzési
adóhoz kapcsolódó fizetési meghagyás
készült.
2017. évi adóbevételek:
Építményadó:
9.499.927 Ft,
Idegenforgalmi adó:
790.410 Ft,
Iparűzési adó:
18.368.025 Ft,
Gépjárműadó:
12.530.110 Ft,
helyben maradó 40%:
5.012.044 Ft,
Telekadó:
1.278.338 Ft,
Talajterhelési díj:
470.382 Ft,
Pótlék:
174.970 Ft,
Bírság:
10.000 Ft.
Behajtási cselekmények:
260 db fizetési felhívás, adók módjára
történő behajtás 65 alkalommal, gépjármű
forgalomból történő kivonása 4 adózó.
Munkabérből történő letiltás: 3 adózó, inkasszót 1 alkalommal nyújtottunk be.
Pénzügyi igazgatás:
Elkészült minden intézmény és az önkormányzat beszámolója, költségvetése. Havonta minden hónap 20-ig elkészültek a
jelentések a Magyar Államkincstár felé
Tüdőszűrés 2018. 03. 28. és 04. 04. között
lesz itt a Művelődési Házban. Szerdán
12:30-tól 18:30-ig, kedden, csütörtökön:
7:45-től 13:45-ig. A szűrővizsgálat a 40 év
feletti lakosoknak évente egy alkalommal
továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve a munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz
a szűrés díja: 1700 Ft. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. 14-18
év közötti gyermekek, valamint a 18 évesnél
idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási tv.
előírja, szintén ingyenes.”
Lerner Mária, a Szigetbecsei Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hozzá-
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szólásában közölte, hogy 2017. november
hónapban beszámolt a Német Önkormányzat 15 éves munkájáról, ezért most csak néhány ez évi tervükről adott információt.
Április 1-én tojásfutásra és tojáskiállításra
invitálja a lakosságot. Készülnek a Nepomuki Szent János megemlékezésre, amely
május 15-én lesz a szobornál, május 26-án
Sramli parti lesz a Balassi téri színpadnál,
ahova a tánccsoportokon és zenekari fellépőkön kívül a környékbeli Német Önkormányzatokat is meghívják, akik sváb ételeket fognak főzni.
Június 1-én lesz Budaörsön a Passió előadás, amelyre buszt szerveznek az előadást
megtekintők számára. Marika megköszönte
a jó együttműködést, jó kapcsolatot a Szigetbecse Község Önkormányzatával, valamint a Polgármesteri Hivatallal, kiemelve a
falugondnok, Takács Sándor segítőkészségét, munkáját.
Lakosság részéről több hozzászóló volt
(Tuska Dániel, Schmidt Mátyás, Schmidt
Sándorné, Borbély László, Bogdán József).
Kérték többek közt a Makádi úti park fenyőfáinak metszését, a Balassi téri tó melletti
sóderes gyalogút felfrissítését, futásra
alkalmassá tételét, a fűzfák megnyírását.
Felmerült a strand előtti út áthelyezésének
igénye a kerékpárút létesítésével együtt,
valamint a községből kivezető kerékpárút
megvilágításának szükségessége.
Riedl Béla alpolgármester tájékoztatta a
jelenlévők az április 14-i falutakarítás szervezéséről. Kéri a lakosságot, hogy az eddigi évekhez hasonlóan minél többen vegyenek részt, tegyük tisztábbá a községet. A
terület több részre lesz osztva, melyet egyegy csoport kap feladatul. Reggel 9 órakor
lesz a gyülekező a művelődési házban.

SZIGETBECSE SE
2018 TAVASZI FORDULÓ
Március 10-vel megkezdődött a tavaszi idény a szigetbecsei
futballcsapat részére is.
04.15. Vasárnap 16:00 Szigetcsép SC – Szigetbecse SE
04.22. Vasárnap 11:00 Szigetbecse SE – Kiskunlacháza SE
04.29. Vasárnap 16:30 Szigetbecse SE – Dunafüred
05.06. Vasárnap 16:30 Szigethalom SC – Szigetbecse SE
05.13. Vasárnap 16:30 Szigetbecse SE – Tárnok BKSK
05.20. Vasárnap 17:00 Dömsödi USE – Szigetbecse SE
05.27. Vasárnap 17:00 Szigetbecse SE – Dunavarsányi TE II.
05.30. Szerda 18:00 Szigetszentmárton-Szigetbecse SE
06.03. Vasárnap 17:00 Délegyháza KSE – Szigetbecse SE
Szigetbecse SE - Dunaharaszti MTK II. 2:2
Szigetbecse SE - Érd VSE II.
3:5
Jelenleg a 10. helyen áll a csapat 16 ponttal
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Kerékpárral Szigetbecsén
A tavasz közeledtével a melegebb idő az
utakra csalogatta a kerékpárosokat. E járművek tömeges megjelenésével arányosan
növekszik az általuk elkövetett jogsértések
száma is. A hagyományos kerékpárok mellett több olyan jármű is közlekedik az útjainkon, amelyek járműkategóriába sorolása
időnként az intézkedő rendőröknek is feladja a leckét. Ezen járművek vezetői, hajtói
sokszor maguk sem tudják, hogy a forgalomban való részvételükkel jogsértéseket
követnek el. A legtöbb problémát azon járművekkel kapcsolatban tapasztaljuk, ahol a
rendőri intézkedés során szembesül a tulajdonos azzal, hogy kedvence nem kerékpár,
annak vezetéséhez vezetői engedély vagy
minimum vezetői igazolvány szükséges, bukósisak viselését írja elő a jogszabály és kötelező biztosítást kell kötni a használatához.
Pontosan meg kell vizsgálnunk tehát,
hogy milyen jármű is a kerékpár, hogyan
tudjuk elkülöníteni a segédmotoros-kerékpártól.
Az 1/1975 KPM-BM együttes rendelet,
(a továbbiakban KRESZ) II. függelék így
definiálja a kerékpár fogalmát:
r/1. Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű
jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti.
A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen.
Jelenleg: – Kétkerekű kerékpáron egy 16.
életévét betöltött személy legfeljebb egy, 10
évesnél fiatalabb gyermeket szállíthat, a
megfelelő gyermekülésen. Kettőnél több
kerekű kerékpáron legalább 17 éves személy szállíthat utast.
A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhető el.
Itt jegyezném meg, hogy a jelenlegi szabályozás szerint TILOS a járdán kerékpározni. Ez alól egyetlen kivétel van – főútvonal
mentén a 12. életévét be nem töltött gyerek
kerékpározhat a járdán. A Ráckevei
Rendőrkapitányság illetékességi területén az
egyetlen kétszámjegyű főútvonal az 51-es
főút – tehát a járdán kerékpározás tilalma
Szigetbecse vonatkozásában fennáll. Amenynyiben valaki mégis fittyet hány a szabályokra és a járdát választja az út helyett
kerékpár hajtására – szabálysértést követ el.
A kerékpár kötelező felszerelési tárgyait a
6/1990es KÖHÉM rendelet 116. § (1).
bekezdése tartalmazza.

Eszerint a kerékpárt fel kell szerelni:
a) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel,
b) két, egymástól függetlenül működtethető fékszerkezettel, melyek közül az
egyik az első, a másik a hátsó kerékre
hat,
c) hangjelző berendezéssel, amely csak
csengő lehet,
d) egy előre fehér, vagy kadmiumsárga
fényt adó lámpával,
e) egy hátra piros fényt adó, sötétben,
tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpával,
f) hátul egy vagy két, szimmetrikusan
elhelyezett, nem háromszög alakú,
piros színű fényvisszaverővel,
g) legalább az első keréken legalább 1 db
borostyánsárga színű, mindkét oldal
felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel
(küllőprizmával).
A lényeg – az a jármű kerékpár, melyet
emberi erő hajt. Ugyan ezt segítheti egy
max 300 W teljesítményű motor, de az alapfeltétel az emberi erő. Amennyiben a tisztelt
olvasó járművén pedál sincs, azaz nem
emberi erő hajtja, vagy a segítő motor teljesítménye nagyobb, mint 300 W. Ebben az
esetben a jármű nem kerékpár, hanem elektromos robogó, azaz segédmotoros-kerékpár.
Ekkor azonban a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó rendelkezések vonatkoznak rá, tehát:
• vezetői engedély, vagy igazolvány,
• kötelező biztosítás,
• bukósisak stb.
• nem szabad utast szállítani
Tekintettel arra, hogy a kerékpár jármű, a
vezetők részéről óvatosan kell bánni az alkohol fogyasztásával. A jogszabályváltozások némileg enyhítették a korábbi zéró toleranciát, amely a jelen szabályozás szerint a
kerékpárosoknak felmentést ad, kerékpározás előtt lehetőséget ad a KRESZ, hogy a
járművezető büntetlenül fogyasszon némi
alkoholos italt. Természetesen ebben az
esetben célszerű a fogyasztás mértékét alaposan megfontolni. Meg kell találni azt a
keskeny határt, ahol az egyensúly fenntartására felhasznált energia nem haladja meg az
előre haladásra fordítottat. Az orvosok és a
gyakorló büntető jogászok közös véleménye szerint ez azt jelenti, hogy a kerékpáros
által kilélegzett levegő alkoholtartalma nem

haladhatja meg a 0.25 mg/l értéket, vagy
vérének etilalkohol tartalma a 0.5 g/l (ezrelék) értéket, azaz a kerékpáros nem kerülhet
az elfogyasztott alkohol hatása alá. Ezen
értékek túllépése esetén amellett, hogy az
eredetileg egészséges testmozgás komoly
veszélyt jelent saját maga és a közlekedés
többi résztvevője számára, nagyon költséges tevékenységgé változik, hiszen a
KRESZ 4. § (1). bek „b” pontja alapján szabálysértési bírság megfizetésére számíthat
az elfogyasztott alkoholtól felbátorodott
hajtó.
Nagyon fontos még arról szólnom, hogy
gyakorta tapasztaljuk, a kerékpárosok részéről a közlekedési szabályok ismeretének
teljes hiányát. Aztán később rendszerint kiderül, hogy ez ebben a formában nem igaz.
Az igazság az, hogy a kerékpárra pattanva
egyrészt a túláradó szabadságérzet feledteti
el a korábban megismert szabályokat, másrészt a fizikai munka hatására előtérbe kerül
a biciklis geometria: két pont között a legrövidebb út mindig szabálytalan.
Az úton közlekedve figyelni kell a kihelyezett táblákra, hiszen az egyirányú utcákban egyre többször látunk a forgalommal
szemben tekerő kerekezőket. Célszerű ezen
szabályokat is komolyan venni. Legfőképp
azért, mert kerékpárosként ezzel óvjuk a
testi épségünket, valamint nem utolsósorban a pénztárcánkat. A „kötelező haladási
irány” és a „behajtani tilos” jelzések figyelmen kívül hagyása a korábban említett bírságrendelet alapján 50 illetve 30 ezer Ft
rendkívüli kiadást jelent a felelőtlen kerékpárosnak.
A Ráckevei Rendőrkapitányság illetékességi területén a múlt évben történ kerékpáros balesetek száma arányaiban alacsonyabb, mint az országos átlag, de sajnos az
ismeretek és a világító berendezések hiánya, valamint a láthatósági mellény használatának mellőzése súlyos sérülést okozó –
sőt, tragédiába torkolló halált okozó baleset
bekövetkezéséhez is vezetett.
Ha a tevékenységünkkel csak egy-két
balesetet tudunk elkerülni, akkor is megéri a
fáradságot és a befektetett energiát.
Feiglné Fekete Anita c.r. százados
Ráckevei Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztály
főelőadója
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Április 11, a költészet napja
1964 óta József Attila születésének napján, azaz április 11-én ünnepeljük a költészet napját. „Költő vagyok
– mit érdekelne engem a költészet maga?” – kezdte Ars poetica Németh Andornak c. versét József Attila,
aki akkor még nem tudhatta, hogy születésének napja később a költészet napjává, s egyben a magyar irodalom ünnepévé válik majd. 1964-től minden év április 11-én előadások, felolvasások és versmondó versenyek keretében emlékeznek meg országszerte a poétikáról, és így egyik legnagyobb költőnkről, József
Attiláról is. Héra Zoltán újságíró az első alkalommal megtartott költészet napjáról így írt: „A vers ünnepe
– ha jól rendezik meg –, nemcsak a költők seregszemléje lesz évről évre, hanem az eszméké, a szándékoké
és az akaratoké is. Alkalom arra, hogy újra meg újra lemérhessük: hol tart a költészet és holt tart az
ember.” József Attiláról a rengeteg szobor és emlékmű mellett egy kisbolygó is megemlékezik. Az ő nevét
viseli a 39971-es kisbolygó, amelyet 1998-ban talált meg az égbolton Sárneczky Krisztián és Kiss László.
Községünkben is él egy költő, Fövényi Sándor, aki verseiben szenvedélyesen kiálltja világgá, mit is gondol a mai viszonyainkról, milyennek látja a múltat, a jelent, az életet.
Másik kis poétánk, Őrsi Kende 4. osztályos tanuló, akit a szabadságharcról, az ellenforradalomról tanult
történelmi események, versek arra illették, hogy átköltse a Nemzeti Dalt és ezzel az átköltéssel tanulásra,
cselekvésre buzdítsa osztálytársait.

Őrsi Kende: Talpra osztály
Fövényi Sándor

MI MAGYAROK
ebben az apró országban születtem,
mely élni kevés, de meghalni sok,
itt szállt el ötvenhét év fölöttem,
mi hátra van most bennem vacog.
mi ez? szinte belebutulok,
bár tépte már e tájat annyi féle horda,
s tereltek balra-jobbra izmusok
az ölte az embert, emez kirabolta.
szabadok lettünk, nincs harc,
fakardunk korhad a falon,
kinek szólni kell nem mer, vagy pirul az arc,
mert aranylakat pirszing a szájakon.
alig akad költő ki papirra vésné,
valami fáj, itt bent nagyon
mert nincs rosszabb a csüggedésnél,
ha saját népét köpi a belőlük választott hatalom.

Talpra osztály, hí a tanár!
Itt az idő, ne légy szamár!
Buták legyünk vagy okosok?
Ez a kérdés, válasszatok!
A tanár lelkére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy buták tovább
Nem leszünk!

Mióta tanuljuk, de nem megy,
Így olyan mint egy hegy,
És mi csodálkozunk, hogy egyest szerzünk!
Ide veled, régi merszünk!
A tanár lelkére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy buták tovább
Nem leszünk!

Buták voltunk mostanáig,
Szidtak minket a tanárin,
Kik nyugodtan lógtak,
A kettessel is megnyugodtak.
A tanár lelkére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy buták tovább
Nem leszünk!

Az érdemjegy megint jó lesz,
Méltó régi nagy híréhez:
Mit rákentek a diákok,
Lemossuk a gyalázatot!
A tanár lelkére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy buták tovább
Nem leszünk!

Sehonnai bitang diák,
Ki most, ha kell, tanulni nem mer,
Kinek drágább rongy kettese,
Mint az osztály becsülete.
A tanár lelkére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy buták tovább
Nem leszünk!

Hol jegyeink domborulnak,
Unokáink csodálkoznak,
És dicsérő szavak mellett
Mondják el szent jegyeinket.
A tanár lelkére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy buták tovább
Nem leszünk!

én írok, ez a dolgom,
érte már kötelet sem kapok,
bár önsajnálatunkból tákolt bitókon,
bokázunk vígan, mi magyarok.
ott majd megnyugszunk végre,
egymásra öltve nyelvünk,
és ha ránk szikkad a szél kérge,
a semmibe legalább egyenes derékkal megyünk.

Gyermekrejtvény megfejtések:
Állatnevek: A delfin marad ki.
Furfangos kérdések:
1. (5 –fej, 2 kézfej, 2 lábfej)
2. 4 macska
3. Mindössze hármat, hiszen csak két
szín van, s háromból biztosan lesz két
azonos színű.

4. 50 nyilat lőnek ki, mert egy indián
egy nyilat két perc alatt tud kilőni.
5. Csend
Közmondás: Ki korán kel, aranyat lel
(Kudarca, Iderohant, Karabiner,
Orrnyereg, Rénye, Ártalmára,
Neutron, Koblenzi, Esze Tamás,
Lublón
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Vé g z e t e s j á t é k
Március 21-én a Ráckevei Vénusz Színház szervezésében került bemutatásra Szigetbecsén a
Végzetes játék című krimi.

Az egyfelvonásos előadás Szitás Barbara, Elek Ferenc és
Csizmadia Gergely előadásában, Besenyei Zsuzsanna rendezésében a valódi angol krimi világába kalauzolta el a nézőket.
A történet mozgatója a bosszúvágy, mely nem múlik, míg be nem
teljesül. Üldöző és üldözött megszállottsága, és szűnni képtelen boszszúszomja áll a középpontban. De vajon ki az üldöző, ki az üldözött
és ki az áldozat? Mit keres Mr. Stone nappalijában Mr. Hallett, a nyomozó és Miss Dee Redmond, a BBC befutott forgatókönyvírója?
Miért ők? Miért azonos időpontban? Ki valójában Mr. Stone, és miért
hívott magához két idegen embert? Az előadás végére minden kiderül.
A Végzetes játék igen sokszínű és mozgalmas történet, aminek
előre nem lehet látni a végkifejletét, sok-sok kanyar van benne, mégis
könnyedén követhető. A színdarab hivatalos ügyintézésnek tűnő beszélgetéssel kezdődik, a nyugtalan apa aggódik drogos fiáért, ezért
magához hívja a Scotland Yard egyik sokat látott és tapasztalt főrendőrét, de a fiatalember meglóg előlük. Majd ez az apa látogatásra hívja
a BBC megtörtént bűnügyi esetekkel foglalkozó, csinos sztárriporterét, aki sikeres detektívregényeket is ad közre, hogy mondjon véleményt a szintén – csak önmagának, úgymond az asztalfióknak – írogató felesége krimijéről. Tempósan halad a sztori, a bonyodalom
azonban fokozódik, és akkor kapcsol nagyobb sebességbe, amikor a
felügyelő meg az írónő összetalálkozik a lakásban. Innentől kezdve
gyorsan peregnek az események, pillanatonként változik a felállás
meg az, hogy ki az üldöző és az üldözött, ki a bűnös és az ártatlan, ki
a gyilkos és az áldozat. Mindez a folyton változó, hol ide, hol oda csapódó cselekmény izgalmassá teszi a produkciót.

Magával ragadó, teljes élménnyé azonban a színészi játék teszi.
Három ragyogó művész viszi diadalra a darabot. Hallett nyomozót,
ezt a minden hájjal megkent, a gengszteretek eszén is túljáró, furfangos hekust Elek Ferenc a tőle megszokott és elvárt profizmussal jeleníti meg. Olyan fifikás, színészi képességekkel is megáldott zsarut
visz fel a színre, aki az első perctől fogva az utolsóig kezében tartja a
szálakat, amiket úgy mozgat, ahogyan neki jólesik, nem dől be semmiféle trükknek, figyelmen kívül hagy minden okoskodást. Ellenfelét,
a beteg agyú, magát óvatosnak és körültekintőnek meg roppant fineszesnek képzelő, az újabb gyilkosságát a legapróbb részletekig kidolgozó, családját lemészároló Stone-t Csizmadia Gergely mesterien
kelti életre. Úgy formálja meg ezt az agyafúrt, gátlástalan alakot, hogy
eleinte még a nézők is bedőlnek neki, elhiszik ártatlanságát, csupán
később derül ki gonoszsága és elvetemültsége. Szitás Barbara tökéletesen hozza a celebek magabiztosságával fellépő, jó témára vadászó,
és arra biztos érzékkel lecsapó, igen mutatós újságírónőt és az évek
hosszú sora óta a titkos szerető státuszát elfogadó szingli figuráját.
Eleinte fenemód keménynek látszik, a történések hatására azonban
elveszti hetykeségét, és fokról fokra válik remegő és félős kislánnyá.
A szigetbecsei előadást 85 fő nézte meg. Köszönjük a Vénusz színháznak, hogy megszervezte ezt számunkra, s helyünkbe hozta a színészeket. Várjuk a következő előadást is, amely előreláthatóan május
12-én lesz a Váratlan találkozások címmel.
Jegyek Csobáné Szűcs Krisztinánál kaphatók.
Lumei Joli

Köszöntjük a 95 éves
Juhász Lászlóné, Marika nénit
Március 26-án kedves kis családi ünnepség keretén belül Takács András polgármester ajándékkosárral és virágcsokorral köszöntötte meg Juhász
Lászlóné, Marika nénit 95. születésnapja alkalmából. Átadta részére a
Magyarország Kormányának, Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt
„Emléklapját”, melyet a szépkorúak iránti tisztelet és hála emlékeként küldtek az ünnepelt születésnapja alkalmából. Ezúton is kívánunk még nagyon jó
egészséget, hosszú boldog éveket Juhász néninek családja körében.
Kívánjuk, hogy érezze még sokáig környezete figyelmét, családja szeretetét.
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Farsangoltunk ez évben is
A régi farsangi babonákat már szinte elfelejtettük, de a jelmezes, álarcos karneválok és a bálok, a táncos mulatságok szokását
napjainkig megtartottuk. A hazai legnagyobb farsangi fesztivál, a
mohácsi busójárás például hungarikum. A farsang a tavaszvárás
ősi örömünnepe is egyben. Az év legvidámabb időszakában eleink másképpen étkeztek ilyenkor! Vidéken megkezdték a disznósajtot, sok kolbászt ettek – már ha karácsony előtt megvolt a disznótor. Ha nem, akkor a farsangi időszak elején igyekeztek ezt
„bepótolni”, de farsangkor nem hiányozhatott a kocsonya sem.
Vigalom és mulatozás ide, vagy oda, a háziasszonyok most sem
felejtették: nincsen farsang fánk nélkül!
Azonban nemcsak fánkkal megrakott asztalokkal, hanem jobbnál jobb, ötletes
jelmezekbe öltözött gyermekekkel, felnőttekkel
is megtelt farsang
ünnepén községünk Művelődési
háza, Általános
iskolája és a

Nyugdíjas Klub. Farsangi ünnepséget
rendezett ugyanis az iskola, az óvoda,
a Harmonikások egyesülete, a Nyugdíjas Klub is. A jelmezesek felvonulása után minden helyszínen táncos
bemutatóval, jelmezes előadásokkal
szórakoztatták egymást és a nézőket.
Szerencsére egyre több felnőtt is
bekapcsolódik az ünnepség adta hangulatba, s teszi emlékezetesebbé,
vidámabbá e napot.
Az Általános
iskola nyolcadikosai ezen ünnepség keretén
belül mutatták be osztálytáncukat, majd felkérték szüleiket egy táncra. A kisebb gyermekek még egyedi jelmezekbe öltöztek
főként. A nagyobbak közül több osztály
tanulói is összefogtak s bemutatták közös
táncukat, voltak, akik önállóan, pedagógus
nélkül készültek fel. Természetesen a leg
édesebbek most is a legkisebbek voltak.
Lumei Joli

Kolompos Együttes műsora Szigetbecsén
Március 21-én fergeteges élményben
részesülhettek a szigetbecsei óvodások és
az általános iskola alsó tagozatos tanulói,
hiszen a Szigetbecse Községért Közalapítvány jóvoltából ellátogatott hozzánk a
Kolompos együttes.

nei együttes, akik főként gyermekeknek
muzsikálnak. Óvodákban, iskolákban, gyermek táncházakban ismertetik meg a kicsikkel a magyar és Kárpát-medencei népzenét,
néptáncot és a népszokásokat interaktívan,
szórakoztató elemekkel fűszerezve.

A zenekar 1988-ban alakult, és ez idő
alatt nem csak hazánkban, hanem szerte a
világon léptek már fel Svédországtól Szicíliáig, Kanadától Japánig.
A Kolompos együttes egy magyar népze-

Nemcsak népzenét játszanak, versmegzenésítésekkel és mesejátékokkal is találkozhat a közönség.
A szabadságharc és a forradalom 170. évfordulója alkalmából a „Jönnek a huszárok”

című műsorukkal léptek fel a szigetbecsei
Művelődési Házban.
A színvonalas előadás keretein belül
ismerkedtünk a népi hangszerekkel, még a
legkisebbek is meg tudták jegyezni melyik
micsoda, hiszen állathangokat utánozva
hallgattuk meg a hangszerek hogyan szólnak. Közösen énekeltük a legismertebb
magyar népdalokat. Csodálatos volt, ahogy
együtt énekelt a sok gyerek a zenekarral.
Az 1848-49-es szabadságharc korának
hangulatos bemutatása lepedőre festett falusi táj díszlettel, huszároknak öltözött gyermekszereplőkkel, kisdobossal, zászlóvivővel, katonákat búcsúztató, fejkendőt viselő,
keszkenővel integető lányokkal, verbunkos
tánccal, muzsikaszóval történt.
Nem csak a gyerekeket, de még a felnőtteket is magával ragadta az együttes előadásmódja, sok-sok ének, móka, nevetés,
kacagás közepette remekül szórakoztunk
mindnyájan.
Az egész műsor pedig egy fergeteges
táncházzal zárult ahol a kicsik és a nagyobbak mind együtt táncoltak.
Nagyon köszönjük a Kolompos együttesnek és természetesen a Közalapítványnak
ezt a felejthetetlen élményt!
Katona Mónika
óvodapedagógus
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Szigetbecsei Tóparti Óvodába
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy az
Óvodai beíratás a 2018/2019-es nevelési évre
az alábbi időpontokban lesz.
2018. május 07. (hétfő)
2018. május 08. (kedd)
2018. május 09. (szerda)

8:00 - 17:00 óráig
8:00 - 17:00 óráig
8:00 - 17:00 óráig

Helyszín: Szigetbecsei Tóparti Óvoda
2321. Szigetbecse, Petőfi Sándor u. 9.
Az Óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
A gyermek Születési anyakönyvi kivonata
A gyermek TAJ kártyája
A gyermek Lakcímkártyája
A szülő /gondviselő/ személyazonosító
igazolványa, lakcím kártyája
Kötelező azoknak az óvodaköteles gyerekeknek a beíratása,
akik 2018. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket!
Azok a gyerekek is jogosultak részt venni az óvodai nevelésben,
szabad férőhely esetén, akik a jogviszony megkezdésére kapott
naptól számítva hat hónapon belül töltik be a 3. életévüket.
2015. szeptember 1.-je után születetteket előjegyzésbe vesszük,
felvételük szabad óvodai férőhelyek esetén lehetségesek.

2018. március-április

Tóparti Óvoda
II. félév
hátralévő programjai
2018. április
06. Tóparti Gólyaparti – a leendő óvodások ismerkedése az
óvodával
11. Költészet napja az óvodában – Szavalóverseny vagy
Könyvtárlátogatás Ráckevére
18. „Gézengúz” együttes zenés műsora
20. Föld napja – Virágültetés a gyerekekkel – „Egy gyerek egy
palánta” – óvoda udvar szépítése
23. Fotózás
27. Májusfa díszítése
2018. május
02-03-04. Anyák napja ünneplése csoportonként
07. Anyák napi műsor (Katica csoport) a Nyugdíjas Klubban
07.-08.-09. Óvodai Beíratás
10. Madarak és fák napja – Kirándulás
25. Óvodai Ballagás – Évzárás (Katica csoport ballagása) a
Művelődési Házban 17.00 órakor
26. Óvodások Néptánc találkozója Dunaharasztin – Mókus és
a Katica csoportosok fellépése német nemzetiségi táncokkal
26. Sramli Parti Szigetbecsén – Mókus és a Katica csoportosok fellépése német nemzetiségi táncokkal 16.00-tól.
28. Óvodai Gyermeknap – Ugrálóvár, arcfestés, Nefelejcs Bábszínház műsora
29. Óvodai Kirándulás – Katica és Mókus csoport kirándulása
31. Biciklitúra (Katica csoportos gyerekek és óvó nénik)

Programok:

Anyakönyvi hírek

május 1-én (kedden) Majális a Sportpályán
május 6-án (vasárnap) 17:00 óra: Anyák napi ünnepség az Életfánál
május 12-én (szombaton) Váratlan találkozások c.
színházi előadás a Művelődési házban
május 15-én (kedden/) 20:00 órakor Nepomuki Szent
Jánosra emlékezés a szobornál
május 26-án (szombaton) 16:00 órakor Sramli party a
Balassi téren – sváb ételek kóstolója
június 1-én (pénteken) Budaörsi Passió – utazás
busszal
június 2-án (szombaton) „Csepel-sziget két keréken”
teljesítménytúra (40 és 95 km-es)
Szigetbecse és Szigethalmi indulással

Születések:
2018. február 26-án született
Dr. Csernyi Zsuzsanna és Faragó Róbert gyermeke
MÁRTON RÓBERT
2018. 02. 28-án született
Matyak Mariann és Kausitz Barnabás gyermeke
BOGLÁRKA
2018. március 8-án született
Jónás Lilla Emília és Lerner Péter gyermeke
PÉTER

Elhunyt
Ágoston Hunorné született: Feigl Magdolna
2018. március 19, élt 77 évet

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

