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SZIGETBECSEI
KRÓNIKA
KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
„Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a földön élni,
az az, hogy az ember tudjon szeretetet adni és elfogadni is.
Csak ez teheti boldoggá az embert.”
Milyen egyszerűen hangzik, és mégis olyan nehéz megvalósítani! Hiszen sokan
azt gondoljuk, a szeretet természetes, de valahogy a mindennapjainkban ez mégsem
jelenik meg. Kitölti életünket a munkahely, az aggódás, a gondok, problémák, életünkbe észrevétlenül belopóznak a szürke hétköznapok. A karácsony azonban egymáshoz vezet bennünket, nem csak egy ünnep, hanem egy érzés. Szépségét nem az
ajándékok nagyságával kell mérnünk, hanem egy olyan ajándékkal, amiből mindenki részesülhet, amit mindenki adhat, ez pedig a szeretet.
A karácsonyt megelőző hetekben a várakozást, a nyugodt készülődést kellene előtérbe helyeznünk. A karácsony nemcsak a
keresztény emberek számára fontos ünnep, hanem a világon mindenhol örömnap. Eredeti üzenete valamiért az évek során
kicsit elveszett, a szeretet időnként elhalványulni
látszik. Fényét azzal tudjuk erősíteni, ha a karácsonyfa alá az ajándékokkal együtt elhelyezzük
szívünk szétáradó szeretetét is.
Ezt az ünnepet az emlékezés, az együttlét élménye, a boldogság érzése különbözteti meg a hétköznapoktól. Egymásra mosolygunk, mert együtt
lehetünk. Meggyújtjuk a gyertyákat, és emlékezünk azokra is, akik már nincsenek velünk.
Őrizzünk meg ebből az ünnepi pillanatból morzsákat az eljövendő év hétköznapjaira azért, hogy
azokból is kicsit ünnepit, kicsit méltóság teljeset, a
hétköznapitól eltérőt varázsoljunk. Mit is kívánhatnánk magunknak a következő évre? Természetesen
mindenkinek egészséget, boldogságot, békességet,
anyagi biztonságot és szerencsét.

Kedves Szigetbecseiek!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették településünk
fejlődését és az önkormányzat munkáját. Így köszönöm a képviselő társaimnak, a polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda,
az egészségügy dolgozóinak, hogy az egyre nehezedő körülmények között helytálltak, és jó színvonalon látták el feladataikat.
Köszönöm a civil szervezeteknek, a lakosságnak a különböző társadalmi munkákban nyújtott segítségét és aktív részvételét,
a helyi vállalkozóknak, hogy több alkalommal támogatták rendezvényeinket.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék meg örömüket szeretteikben és embertársaikban, hogy a karácsonyt és az új esztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük.
Ron Cristian soraival kívánok minden szigetbecsei lakosnak békés, boldog karácsonyi ünnepeket:
„Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel, mások is ezekben fognak hinni.
Higgy a csodában, mert teli van vele az élet. De ami a legfontosabb, hogy higgy önmagadban,
mert odabenn a lelkedben rejtőzik a csoda, a remény, a szeretet és a holnap álmai.”
Takács András polgármester
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Ha meggyullad a gyertyaláng

Az ünnepek közeledtével egyre többen
vágyunk arra, hogy karácsonyi hangulatot,
melegséget varázsoljunk otthonunkba, környezetünkbe. Az adventi koszorú, a betlehemkészítés és -állítás dolgos napjai izgalmat hozhatnak életünkbe, az együtt töltött
percek, órák alatt szoros kapcsolatok, barátságok is szövődhetnek. Az ünnepek formálnak bennünket, talán egy rövid időre jobbá,
türelmesebbé válunk. Toleránsabbak vagyunk másokkal. Az ünnep előtt az vezet sikerekhez, jó hangulathoz, az alapozza meg a

jó közösségi szellemet, ha az iskolák, óvodák, templomi közösségek, helyi önszerveződő lakóközösségek, felnőttek és gyerekek
összefognak, együtt alkotnak. Amikor aztán
felgyúlnak az öröm fényei, melegség tölti
meg szívünket. Községünkben ez az összefogás kis nehézségek, kezdeti tapasztalatlanságok ellenére megvalósult, de reméljük a jövőben még összehangoltabb szervezéssel a
mostanitól is sikeresebb lesz.
Szigetbecsén kedves hagyományt teremtettek meg a Nyugdíjas Klub tagjai. Az Ő

szervezésükben december 2-án a művelődési
ház udvarán elhelyezett nagy adventi koszorún közösen gyújtottuk meg advent első
gyertyáját. Meghallgattuk Magasitz Lajos úr
ünnepi köszöntőjét és nyugdíjasaink adventi
műsorát. Ezt követően forralt bort vagy teát
kortyolgatva, pogácsát majszolgatva nézhettük meg óvodásaink gyönyörű színpadi díszlettel és jelmezekkel bemutatott színvonalas
betlehemi műsorát. Szervezőink az immár
második alkalommal felállított Betlehemi
jászol, a téren kivilágított kis karácsonyfa,
valamint az integető nagy Mikulásbábu megtekintésére is invitálták a lakosságot. Az
ünnepség közben a gyermekek nagy örömére a Mikulás is megérkezett. A karácsonyfával is kidíszített és a sok finom süteménnyel,
itallal megterített teremben kellemes, bensőséges beszélgetéssel zártuk le advent első
napját. Az önkormányzat képviselői, nyugdíjasaink, óvodásaink, a civil szervezetek tagjai és mindazok, akik részt vettek adventi
ünnepségünk előkészületeiben, bizonyították, hogy van erő a közösségben, van igény
az összekapaszkodásra, az együttlétre.
Szép volt az ünnepség. Köszönjük.
Lumei Joli

Mihály-napi vásár az Óvodában
Az idei nevelési évben 2018. október 19-én került megrendezésre immáron 4. alkalommal a Mihály-napi vásár. Óvodánk néphagyományőrző pedagógiai programmal dolgozik, így ez a néphagyomány is kiemelt helyett kapott az óvodai nevelésünkben. A rendezvény a
Mókus nagycsoportos gyerekek vásáros műsorával kezdődött, majd ezt követte a portékák áruba bocsátása, a vásár. A gyerekek és felnőttek egyaránt sok munkát, energiát fektettek bele abba, hogy ez a vásár hangulatos, szép és sikeres legyen. Rengeteg szép, igényes és ötletes portéka került eladásra, ami a készítők kreativitását, ötletességét tükrözte. Sajnos a rossz idő miatt bekényszerültünk a művelődési ház
nagytermébe, de ennek ellenére jó hangulatú és sikeres vásárt tudhatunk magunk mögött.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak a szülőknek, felajánlóknak, a település lakóinak, akik bármilyen formában támogatták
rendezvényünket és elősegítették e rendezvény megvalósítását és sikerességét. Az évek múlásával a vásáron megjelentek száma, és ennek
köszönhetően a befolyt összeg is egyre nagyobb, mely jelzés számunkra, hogy igény van ennek a szép tradíciónak a folytatására.
Reméljük, hogy jövőre is ilyen sikeres és jó hangulatú vásárt tudunk majd közös erővel megrendezni!
Schneckné Bukovszky Judit intézményvezető
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Házassági évfordulók
Nagy ajándékot kap az élettől az a pár,
aki az 50. házassági évfordulóját is
megünnepelheti.
Községünkben ez évben is több
szigetbecsei pár ünnepelhette meg ezt a
szép kerek évfordulót.
Ők ötven éve mondták ki a boldogító
igent mindarra, amit már együtt
megélhettek és még megélhetnek,
szeretetet, vidámságot, boldogságot,
mely megtölti mindennapjaikat.
Szerelmük kiállta az idők próbáját és
megerősödött az évek során.
Kívánjuk, hogy éljék át újból és még
sokáig azt az érzést, szerelmüket,
boldogságot, egymás közelségét, amely
összekapcsolta szívüket és
életüket!

Krückler Jánost és
Schwarczenberger Máriát

Alkonyatban...

(1968. október 24.)

Takács Józsefet és Mag Máriát
(1968. október 26.)

Keszthelyi Ignácot és Pályu Máriát
(1968. november 2.)

Papp Bélát és Ács Ilonát
(1968. december 7.)

Még sötét volt a hajnal,
mikor átöleltél,
remegő ajakkal,
csókkal ébresztettél.
Míg rám szórtad illatát
sok ezernyi évnek,
simítását éreztem
bársonyos tenyérnek.
Nekem adtad életed
lángoló melegét,
feltöltötted lelkemnek
bíbor színű kelyhét...
Délidőnkön túlrepült
már az a fránya nap,
várhat tán még kettőnkre
boldogabb alkonyat!?
(Pothurszky Géza)

A Szigetbecsei Krónika szerkesztősége és
az Önkormányzat nevében Pothurszky Géza
költő gondolataival köszöntjük
a házaspárokat:

90 évesek köszöntése
Aranyosi Ervin

Idős szív is adni képes
Tudod, az idős is tud szívéből adni,
képes szeretettel jó ember maradni!
Nincs szüksége pénzre, fényes gazdagságra,
másokra van gondja, nem saját magára.
Szeretetét szórja szerteszét a Földön:
– az öröm, a jóság majd így öröklődjön!
Lehet bármily fáradt és öreg a lélek,
példát tud mutatni: – Nézd, még
mindig élek!

Örömünkre szolgál, hogy november hónapban Szigetbecsén két helybéli lakost is köszönhettünk 90. születésnapja alkalmából.
Önkormányzatunk nevében Takács András polgármester úrral otthonukban kerestük fel Lukács Lászlónét (szül. 1928. 11.02.) és Kiss
Jenőt (szül. 1928. 11.14.), hogy ezen a jeles napon Orbán Viktor által aláírt emléklapot, virágcsokrot és az önkormányzat ajándékkosarát nyújthassuk át tiszteletükre. Ezúton is köszöntjük még a 90 évet megélt Fejes Dánielnét (szül. 1928.03.23.) és a 95. évet is megélt Juhász Lászlónét (szül: 1923.03.26.) is.
Minden szépkorú lakosunknak kívánunk további jó egészséget, tartalmas, boldog életet! Éljenek még sokáig köreinkben!
Lumei Joli
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Egy mezőgazdász élettörténete –

Interjú a 90 éves Kiss Jenő bácsival
Rendhagyó volt a Szigetbecsei Nyugdíjas Klub novemberi klubestje, amikor
is a szokásos születésnapi, névnapi köszöntőkre, meglepetésként három
mosolygós hölgy, három testvérlány is eljött, hogy édesapjukat itt is megköszöntsék a barátok, ismerősök körében. Ritka alkalom ez, hiszen kevesen
mondhatják el magukról, hogy túlélő tanúi a magyar történelem vészterhes és
kegyetlen pillanatainak, becsületes, áldozatos munkával élték le életüket, s ma
90 évesen egészségben, békében tölthetik napjaikat.

– 1928. november 14-én születtem Rákoskeresztúron – kezdte életét mesélni
Jenő bácsi. Nehéz sorsú családból származom, a nagyszülőknek, szülőknek és nekünk, gyermekeknek is abban az időben
nagyon sokat kellett fáradozni a családunk
eltartásáért, a mindennapi kenyérért.
Gyermekkorom nagy részét Jászladányban
töltöttem, de sokat költöztünk más településekre is, kerestük a megélhetési lehetőséget. Laktunk Isaszegen, Rákoskeresztúron
is. Apám cipésznek tanult, de ebből nem
tudtunk megélni, ezért a Magyar Állami
Vasúthoz ment dolgozni, onnan nyugdíjazták. A nyugdíja annyira minimális volt,
hogy mellette mindig keresni kellett a munkát, hol éjjeliőrként, hol napszámbéresként, mikor-hol kapott munkát, odament
dolgozni.
Édesanyám Grazban született, Magyarországra, Mátyásföldre német nevelőnőként jött át egy családhoz. Itt ismerkedett
meg apámmal és házasság lett belőle.
Mindkettőjüknek volt előző házasságukból
egy-egy gyermek, és közös gyermek még öt
született, így 7-en voltunk testvérek, 9-en
ültünk az asztalhoz. Nagyon nehéz volt a
megélhetésünk. Testvéreimmel együtt már
fiatal korunkban dolgozni kellett.
Ezekről a nehéz évekről, a szenvedéseinkről, a kínlódásainkról sokat tudok
mesélni. Írtam is egy könyvet 80 éves koromban, melyben részletesen visszaemlékezek gyerekkoromra, családomra, munkáséveimre.
– Egy tizenéves gyermek miben tudott
segíteni, mihez értett, mit kellett Jenő
bácsinak dolgozni?

– Testvéreimmel együtt már egész fiatal
korban el kellett mennünk dolgozni. Én az
ötödik elemi osztály után beiratkoztam
magán polgári iskolába, itt fizetni is kellett,
ezért a nyári szüneteket végig dolgoztam.
Így esett meg például, hogy a fűrésztelepen
fűrészport hordtam, figyelmetlen voltam, s
a fűrészgép levágta az egyik ujjamat. Egyik
orvos küldött a másikhoz, mire megtaláltuk
azt az orvost, aki megműtött, majdnem a
karomat is le kellett vágni. Akkoriban is
gond volt az egészségügyi ellátás, csakúgy,
mint manapság. Másik nyáron elszegődtem
tanyára tehenek és pulykák őrzésére, s havi
egy mázsa búza volt a fizetségem. Nagyon
lenéztek a tanya tulajdonosai, a házba nem
mehettem be, enni is az istálló ajtajában
kaptam. 14 éves koromban aratáskor marokszedőnek szegődtem a húgommal
együtt. Ahogy cseperedtem, úgy nehezebb
munkát kaptam, majd a gabona cséplésében is dolgoztam. Ezek szép évek, nyarak
voltak, sokat nevettünk. A vidámságunkat
néha-néha azonban már megzavarták a
bombázások, jött a második világháború
időszaka.
– Hogy élte meg a háborús éveket?
– Még polgári iskolás voltam, amikor
katonaságra felkészítő gyakorlatokon kellett résztvennünk. A tőlem idősebbeket besorozták, sok barátom nem tért vissza a
keleti frontról. A gazdagok közül sokan külföldre menekültek, nem kevés embert deportáltak. Mindkét nővérem férjét is kivitték a frontra. Édesanyám a jobb megélhetés érdekében a háború alatt kofáskodott,
én segítettem az állatokat szállítani. Apám
újságokat árult. l944-ben Jászladányban
laktunk, amikor a falut kiürítették, költöznünk kellett a legszükségesebb dolgokat
vihettük magunkkal. Bennünket egy tanyagazda befogadott, ott összesen 12-en voltunk egy szoba-konyhában. Testvéremmel a

kemence melletti kuckóban aludtunk, a többiek szalmazsákon. Édesanyám és nővérem
tudott tót nyelven beszélni, amely nyelv
hasonlított az oroszhoz, így az odaköltöző
katonákkal szót értettek, nem bántottak
bennünket. Szerencsénk volt, így tudtuk a
tanyatulajdonossal együtt átvészelni ezt a
háborús időszakot. Mikor hazamehettünk,
a házunkat teljesen kiürítve találtuk. 1945
májusában, Magyarországon véget ért a
háború. Az életben maradt katonák hazamehettek. De ezután jött a svábok kitelepítése. Sajnos az egyik sógoromat, aki három
évig katona volt, 3 évig szolgált a fronton,
megsebesült, mégis elvitték malenkij robotra, amit már nem élt túl.
– Hogy került Szigetbecsére?
– Az Ica nővérem férje szigetbecsei volt,
ők már akkor itt laktak. Mivel a férje sajnos
nem tért vissza a malenkij robotról, a nővéremnek a megélhetésükért, a gyermekei eltartásáért dolgoznia kellett. Így szüleim Szigetbecsére költöztek megsegítésükre. Később Gizi nővérem és az én feleségem is a
helyi tanácsnál helyezkedett el, ott dolgozott. Én műszerész inasnak tanultam Újpesten, de mellette éjszakánként munkát vállaltam, hogy legyen mit ennem. Iskolai
tanulmányaim után a Csepel Autógyárban
kezdtem dolgozni lakatosként. Hét hónap
után, 1950. május 2-án behívtak katonának, ahol híradósként szolgáltam.
– Mikor házasodott?
– A katonaság előtti években már a cséplőgépnél megismertem egy lányt, Matildot,
akivel megtetszettünk egymásnak, többször
hazakísértem a bálból, szülei megengedték,
hogy betérjek hozzájuk, és 1950. karácsonykor megtartottuk az eljegyzést. 1951.
novemberben leszereltem, és 1952. január
20-án megnősültem. Házasságunkból 3
gyermek született. Most 5 unokám és 2 déd-
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tam, csináltam, kellett a pénz a családom
eltartására, az építkezésre. Úgy érzem,
mindig szorgalommal, becsületesen dolgoztam, megbízott bennem a szövetkezet
vezetősége, ezért is kaptam mindig újabb és
újabb feladatokat.
Közben elvégeztem a mezőgazdasági
technikumot levelező tagozaton, leérettségiztem. Mezőgazdászként ismerkedhettem
meg Bálint Gyuri bácsival is, aki a Magyar
Televízió Ablak című közérdekű magazinműsorának állandó kertészeti tanácsadó
munkatársa volt.
A bolti munka után a járási szövetkezetbe hívtak ellenőrnek, utána a járási pártbizottságra kerültem a mezőgazdasági osztály vezetőjeként. Ebben az időben sok
unokám van. Mindhárom lányomra nagyon büszke vagyok.
Matild és Marianna óvónőképző főiskolát végeztek, Magdi
tanítóképző főiskolán tanult,
majd egyetemen doktorált.
Matild és Magdi is már nyugdíjas, Marianna vezető óvónőként
dolgozik Ráckevén. Sajnos, a
feleségem már eltávozott közülünk, egyedül élek.

Társ nélkül
Mikor az ember magára marad,
könnyezve telik el minden pillanat,
mert szeme előtt állandóan feldereng a múltja,
ahol még ketten álltak, egymás kezét fogva.
Mikor magányosság marcangolja szívünk,

úgy érezzük, boldogok mi már nem lehetünk,
– Sokan úgy ismerjük Jenő
hisz aki mellettünk állt jóban, rosszban, bajban,
bácsit, mint volt szövetkezeti
falevélként szunnyad a rozsdás avarhantban.
dolgozót, szövetkezeti vezetőt.
Hogy került ilyen pályára?
Társ nélkül, egyedül, mind semmik vagyunk.
– Katonaság után az AutóElveszettként rójuk megszokott utunk,
gyárban rosszul kerestem, nem
mert mind, akik vezettek, s kik vigyáztak reánk,
fentről nézik már a csillag hullását.
kaptam jó munkát. Egyik legénykori barátom elhívott a
Ki árván maradt idelenn az sem tehet mást,
földműves szövetkezethez sofőrmint hagyja, hogy enyhítse szíve fájdalmát
nek, egy oldalkocsis motorkeaz a borzas szellő által csókolt néhány szál virág,
rékpárral kellett árut hordanom
mely magába foglal egy csöndes, halk imát.
a boltokba. 1957-ben a vezető(Kun Magdolna)
ség felkért, hogy vállaljam el
Szigetbecsén a vendéglő vezetését. Elvállaltam, de hajnaltól
késő éjszakáig ott kellett lennem, mert akkor volt forgalma a
vendéglőnek, így keveset tudtam lenni a családommal. Később a bolt probléma volt a termelőszövetkezetekkel.
vezetésével bíztak meg. Én ezt is megtanul- Tíz évig a makádi termelőszövetkezet mezőgazdászaként is minden erőmmel a tsz
megerősítésén dolgoztam, ami sikerrel is
járt. 1973 tavaszán ismét visszakerültem a
földműves szövetkezethez munkaügyi és
oktatási osztályvezetőként. Ekkor már 13
község üzleti és egyéb dolgozói is oda tartoztak. A földműves szövetkezetnél így közel
30 évet dolgoztam különböző beosztásokban. Innen mentem nyugdíjba 1987-ben.
Munkaviszonyaim ideje alatt több alkalommal is kitüntetéssel ismerték el munkámat.
Nyugdíjasként még próbálkoztam hasz-
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nosítani mezőgazdasági ismereteimet. Így
földet vásároltam, állattenyésztéssel foglalkoztam. Anyadisznókat, sertéseket hizlaltam, sőt hízóbikákat és teheneket is tartottam. Ez azonban csak pár évig
ment, mert utána nem tudtam az
állatokat eladni, abba kellett hagyni a gazdálkodást.
– Hogyan telnek most nyugdíjasként napjai?
– Elmondhatom, hogy boldogan
éltem le az életem. Átéltem országunk több rendszerváltását, megtapasztalhattam a különböző politikai nézeteket. El kell fogadnom
és elfogadom, hogy nem egyformán látjuk a világot. Egészségi
állapotomra nem panaszkodhatom, még szépen rendben tudom
tartani a házat, az udvart, a kertet,
sokat olvasok, tévézek. Feleségem
halála óta azonban nagyon magányos vagyok. Lányaim szinte minden nap keresnek személyesen
vagy telefonon. De egy társ hiányzik, akivel meg tudnám osztani a
hétköznapokat, az ünnepeket, az
örömöket, bánatokat, gondokat.
Megköszönöm Jenő bácsinak
a beszélgetést, a visszaemlékezést. Kívánom, hogy legyen még
hosszú élete, teljenek napjai
egészségben, boldogságban! Tudjon minél több időt tölteni a családja körében,
unokáival, dédunokáival!
A bennünket felnevelő generációk tisztelete, megbecsülése manapság minden
korábbinál fontosabb. A fiatal nemzedék
az elődök által megalkotott világba születik bele. Munkánkat az elődök eredményeire építve végezzük. Életünk akkor
tekinthető értékesnek, ha az idő előrehaladtával saját utódainknak értékesebb
világot, példát tudunk átadni.
Lumei Joli
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S I K E R E S PÁ LYÁ Z AT

Iskolánk ez évben először vett részt a Határtalanul pályázat HAT-1801 sz. projekt pályázatán, ahol a „Királyok és fejedelmek útján
Erdélyben” című pályázati projektünkkel 2.637.530 Ft vissza nem térítendő támogatást sikerült elnyernünk. Az utazásra október 4-e
és 7-e között került sor, melyen 44 gyerek és 4 felnőtt vett részt. Nagyon sok élménnyel gazdagodtunk. Az utazásról szóló beszámolót a gyerekek írták.
Pályázatíró: Csoba Attiláné igazgatóhelyettes, 7. osztályos osztályfőnök

Kirándulni voltunk Erdélyben
Amikor a sok gyerek reggel fél hatkor álomittas tekintettel felmászott a „Csavargóra”, könnyes búcsút véve szüleitől, s bekucorodott a párja mellé az ülésre, még sötét volt. Mindenki izgatottan
várta azt, hogy elinduljon a busz és elkezdődjön a program. Az
utazás hosszú volt, de gyönyörű tájak előtt haladtunk el.
A határnál felszállt Király Csaba József (Csaba bácsi, az idegenvezetőnk). Elmondott minden fontos tudnivalót a kirándulással kapcsolatban.
Első megállónk a Szent László alapította Nagyváradon volt.
Mindenki szájtátva csodálta a régi épületeket, a festői szögleteit,
ahol idegenvezetőnk felelevenítette a történelem egy érdekes kis
morzsáját. Sokat tudtunk meg Erdély múltjáról, de a jelenébe is
bepillantást nyertünk, illetve egy helyi iskola életébe is bele tudtunk csöppenni (név szerint a Szacsvay Imre Általános Iskola)
hacsak pár óra keretében is.
Már a buszból is álmélkodva figyeltük Erdély csodálatos,
dimbes-dombos tájait, de a Királyhágót megpillantva varázslatos
táj bukkant a szemünk elé. A naplementében birkanyájat terelge-

tett le a hegyről egy pásztor, és szinte tarkónkon éreztük a dombtetőn állva a múlt leheletét. Az első szállásunk Magyarlónán volt,
ahol csoportokra bontva kerültünk kisebb-nagyobb szobákba.
Gyorsan megvacsoráztunk a családias jellegű kis ebédlőben, megfürödtünk és már húztuk is a lóbőrt.
Reggel nyolckor, miután kidörzsöltük szemünkből az álmot,
sietve indultunk tovább. Napunk sűrű programjaink közt szerepelt
„Kincses Kolozsvár” megcsodálása, ahol mindenki buzgón fotózta a Mátyás-szobrot, érdeklődve tekintettük meg Bocskai István
szülőházát, és szemléltük a város építészeti remekeit. Megnéztük
a néhai fejedelemség egyik fővárosának egyetemét és egyéb fontos intézményeit is. A Tordai-hasadékban egy érdekes túrát tettünk, ami nagyon fárasztó volt, de a látvány kárpótolt mindenkit.
A hasadék keletkezésének legendáját is megismertük. Ezt követően lementünk a Tordai Sóbányába, ahol rengeteg lépcsőt kellett
megtennünk ahhoz, hogy lejussunk. Mondjuk azért a látványért,
ami ott fogadott minket, azt gondoltuk egyöntetűen: megérte! Torockón megcsodáltuk a Néprajzi Múzeumot, ami felettébb érde-

Szacsvay Imre Általános Iskola Nagyvárad

Túra a Tordai-hasadékban
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Torockó

Gyulafehérvár – őrségváltás

Vajdahunyad várában

Koszorúzás az Aradi vértanúknál

Az adományok átadása után Böjte Csaba atyával

kes volt. A békés hangulatú Székelykő és Ordaskő között elterülő Tordán zártuk a napot. A szállásunk egy nonprofit szervezet
által üzemeltetett Svájcból áttelepített, egykoron katonai nyaralóként szolgált faház volt Nagyenyeden.
A kedves helyi vendéglátónk másnap reggel elmesélte nekünk
Nagyenyed, Erdély egykori egyik leggazdagabb városkájának
történetét. Bemutatták nekünk az ott lévő Bethlen Gábor
Kollégiumot. Vajdahunyad várát is meglátogattuk. A vár stílusa
tökéletesen megőrizte a régi kort, szinte olyan volt, mint egy idő-
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utazás. Végigkalauzoltak bennünket a legendás kastélyon, melynek nagy magyar királyok, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi
János, Mátyás király és sok már híres és hírhedt történelmi személy taposta folyosóit.
Ezek után Dévára mentünk, ahol a nehéz sorsú gyerekeknek vitt
adományokat adtuk át. Az alapítványnak akkor volt a 25. „születésnapja”. Egy nagyon jólelkű kislány mesélte el a mindennapi
életüket.
Utolsó szállásunk Algyógyon, a Keresztény Ifjúsági Táborban
volt. Csaba bácsi kvíze alapján derült ki, hogy mennyit jegyeztünk meg a történeteiből. Jót szórakoztunk, mikor verset kellett
írnunk megadott a kirándulással kapcsolatos szavak felhasználásával. Mindenki remekül teljesítette a feladatot.
A következő napon Aradra látogattunk el, ahol a Szabadság
szobornál megemlékeztünk és koszorút helyeztünk el az 1849.
október 6-án a hazáért elhunyt vértanúkról. Körbenéztünk a városban, miközben érdeklődve hallgattuk az érdekességeket a
városról. Búcsút vettünk idegenvezetőnktől, aki az első pillanatban a szívünkbe lopta magát.
Nehéz lenne olyan diákot találni, aki nem élvezte ezt az utazást.
Életre szóló élményt szereztünk, amit egyikünk sem fog elfelejteni. Csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy látogasson el
Erdélybe, mert ez egy csodálatos hely, gyönyörű tájakkal, amit
egyszer mindenkinek látni kell!
Barkó Zsuzsanna, Farkas Beatrix és Tabi Valéria
7. osztályos tanulók
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Bács-Kiskun megyében jártunk
A sokszínű Bács-Kiskun megyében számos kisebb-nagyobb nemzetiségi csoport él. Legjelentősebbek ezek közül a romák,
a főként a déli településeken élő, Németország különböző területeiről idevándorolt svábok, a délről a Duna mentén északra költözött horvátok és szerbek, illetve az elsősorban Kiskőrös környékén letelepült szlovákok. Ezeken kívül kisebb számban jelen vannak még a megyénkben a bolgárok, örmények és ruszinok is. Október 6-án községünkből a megye három –
jórészt német nemzetiségűek által lakott – településére látogattunk el a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat
jóvoltából.
Nemesnádudvar – Bajai járáshoz tartozó község. Németül
Nadwar a település neve. A honfoglalás korában a Megyer törzs
szálláshelye volt. A település első említése 1432-ből való,
Nádudvar néven. Ekkor még nem mostani helyén állt, hanem a
lapályon. A település a török hódoltság alatt elnéptelenedett a területen folyó harcok miatt. Később szerb és szlovák telepesek érkeztek, ők az előző településnél némileg feljebb építkeztek, de nem
maradtak sokáig. Az 1720 körül a Felvidékről érkező magyarok és
az 1724-ben érkező német telepesek (25 család) már magasabbra,
a mai falu helyére építkeztek. A német bevándorlás egészen 1787ig tartott.1837-ben a jobbágyok megtagadták a robotot, és elűzték
az odaküldött katonákat, de a megye végül letörte ellenállásukat. A
település lakói részt vettek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeiben, az első és a második világháborúban is,
ezek mind nagy veszteséggel jártak.1947. április 18-ától a lakosságcsere értelmében megkezdődött a németek kitelepítése, helyükre bácskai és felvidéki magyarok érkeztek. 2001-ben lakosságának
már csak 25,4%-a vallotta magát német nemzetiségűnek.

A településre érve elsőként az 1807-ben épült római katolikus
templomot és a Szentháromság-szobrot néztük meg, majd az
1905-ben épült és felújított községháza épületében gyönyörködhettünk, majd kis emelkedővel felkapaszkodtunk a temető közepén elhelyezett Világháborús emlékműhöz. Megnéztük a történel-

mi pincesorok között elhelyezett bormúzeumot, majd folytattuk
utunkat Hajósra.
Hajós város – Hajósi pincefalu a Kalocsai járás területén fekszik. A ma is jellemzően német nemzetiségű és hagyományú falut
1722-ben alapították Csáky Imre kalocsai érsek által Németországból ide telepített lakosok. Az itt élő közösség akaraterejét,
erősségét és elszántságát mutatja, hogy történelmük alatt többször
is sikerült az újrakezdés. Nem kis erőfeszítéssel hódították meg a
betelepítés utáni vizenyős, mocsaras területeket és a II. világháború meghurcoltatásai után is – igaz sosem múló sebekkel – folytatták életüket és helyreállították a település gazdaságát. Mivel Hajós
két természetföldrajzi tájegység találkozásánál fekszik, közigazgatási határain belül két jól elkülöníthető, alapjában véve más-más
jellegű terület figyelhető meg. A Kalocsai-Sárközben mélyebben
fekvő város és a körülötte elterülő szántóföldek, valamint a DunaTisza közi hátság peremén, 10-15 m magasságba emelkedő löszparton álló Hajós – Pincefalu markánsan eltérő arculattal rendelkezik. Míg a település körüli réti talajokon a hagyományos mezőgazdasági növények termesztése jellemző, addig a hátság homoktalaja nagy kiterjedésű szőlőültetvényeknek és borgazdálkodásnak
ad otthont.
Hajós neve elválaszthatatlan a Pincefaluval. A betelepülő németeket már az 1700-as években kötelezte a kalocsai érsek a szőlőgazdálkodásra, bortermelésre. A ma 1200 présházzal rendelkező
Hajós – Pincefalu országos viszonylatban is jelentős turisztikai
vonzereje mellett a gazdasági élet fontos színtere is. Nem csak
egyedi tájértéke, de rendezvényei is széles tömegeket vonzanak a
környékre. 1987-ben a „Szőlő és bor nemzetközi városa” címet az
elsők között kapta meg Magyarországon, valamint tagja a Szőlő és
Borvárosok Egyesületének is.
Korszerű urbanisztikai szemléletéért, a helyi értékek megóvásáért Hajós 2002-ben Hild-díjat kapott. Ezt megelőzően 1994 és
1995-ben a „Virágos Magyarországért” országos, majd 2006-ban
„Virágos, tiszta településért” megyei pályázaton okleveles kitüntetésben részesült. Szintén 2006-ban, nagyközség kategóriában
„Kerékpárosbarát település” címet is elnyerte.
A település arculatában fontos szerepet játszanak műemléki épületei. A mezővárosi múltat idéző Római Katolikus Templom és az
Érseki kastély meghatározó elemei a településnek. Emlékművei
nagy kiterjedésű, gondozott parkjaiban foglalnak helyet. A minden
évben megrendezendő Alkotótábor szobrászainak művei is gazdagítják a nagyközség utcáit.
A település gazdag rendezvénykínálattal rendelkezik, melyek
közül számos az ország egész területéről vonzza a látogatókat. Az
Orbán-napi borünnep, a Szüreti Fesztivál–Sváb borút, az Alkotótábor, az Ír tánctábor és a Grund Ifjúsági Fesztivál külföldi érdeklődők sokaságát hozza Hajósra.
A Kálvária megtekintése után az Érseki kastélyban kedves idegenvezető fogadott bennünket, akitől sok információt tudhattunk
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meg a város és a kastély
történetéről. A barokk
stílusú hajósi kastélyt
gróf Patachich Gábor
kalocsai érsek építtette
1740-ben vadászkastély
céljára, mivel a Hajós
környékén elterülő erdőségek igen gazdagok
voltak vadban. 1766-67ben gróf Batthyány
József érsek kibővítette
a kastélyt, ekkor nyerte
el mai formáját. 190708-ban árvaházzá alakították át az épületet. A
hajósi volt érseki kastély Bács-Kiskun megye legrégebbi, a Dél-alföldi régió második
legrégebbi kastélya, amely építészettörténeti, művészettörténeti és
kultúrtörténeti adottságait tekintve is az egyik legjelentősebb épület az Alföldön. Az 1998 óta üresen álló, folyamatosan pusztuló
kastély turisztikai vonzerővé fejlesztésére a tulajdonos Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2008-ban EU-s pályázatot nyújtott be,
amelynek elnyerését követően egy év alatt teljesen helyreállították,
és új, turisztikai funkcióval töltötték meg az épületet.
Római katolikus templom és plébániaház: barokk stílusban
1728-ban építették, majd később Zofahl Lőrinc tervei alapján két
tágas mellékhajóval bővítették ki. Főoltárán fából készült Madonna-szobor látható. Ennek eredeti változata a templomban található
kis múzeumban tekinthető meg. A szobor csodatételeivel búcsújáró hellyé tette a települést. A kórusmellvéden díszelgő 12 apostol olajképe Prokop
Péter alkotása. Ma is használt orgonáját
1878-ban készítették.
A templom megtekintése után indultunk
is tovább a következő településre.
Császártöltés a Kiskőrösi járáshoz tartozik. Németül a településnek két neve létezik: Kaiserdamm, Tschasartet. A falut
1743–1744-es években telepíti be a kalocsai érsek német családokkal, s a szőlőkultúra fellendítését várta tőlük. A település
lakosságát 1947-ben súlyos megrázkódtatás érte. A második világháború alatt sokakat elhurcoltak a községből a Szovjetunióba málenkij robotra, továbbá a kitelepítésekkel a település nemzeti egysége meg-
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szűnt. Napjainkban az
idősek egy része még
mindig ismeri és használja a sváb nyelvet.
Nevezetességei: a Római katolikus templom,
melyet 1921-ben építették, oldaltornyos, festett
üvegablakai vannak. Ottjártunkkor megcsodálhattuk a terményhálaadás ünnepére az oltár
elé elhelyezett zöldség,
gyümölcs terítéket. Az
1999-ben átadott Teleház a helyi közösségi
élet helyszíne. A Sváb
tájházat 1998-ban nyitották meg. Helytörténeti és Néprajzi kiállítás látható itt. Házaspárok útján (2018-ban adták át) elolvastuk a
14 kerámiából készült tábla sorait, melyek a házasság fontos eseményeit, feladatait, nehézségeit és korszakait jelenítik meg. A
Szálas Béla-kilátó 2009-ben épült, melyről a település egésze
belátható.
A gyönyörű, rendezett települések nevezetességeinek megtekintésére kellemes, napsütéses őszi időben, egy kis séta közbeiktatásával került sor. A kis túra után jólesett a borkóstolóban ízlelgetni
a helyiek borkülönlegességeit. Jó hangulatban, vidáman telt a nap.
Köszönjük az Önkormányzatnak a kirándulás megszervezését.
Lumei Joli
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Templomfelújítás összefogással

Elkészült a Római Katolikus Templomunk
déli falán lévő ragalja falazat kijavítása a segíteni akarók jóvoltából, akik nélkül nem valósulhatott volna meg ez az évek óta húzódó és
megoldatlan probléma, amelyet búcsúkor –

templomunk védőszentje ünnepén – Kertész
Péter esperes szentelt fel. Sajnos ezen felül
templomunk falainak homlokzatán újabb felújításra lenne szükség. A nyugati oldalon lévő
homlokzati részen a vakolat leomlott, ez lenne
a következő megoldandó feladatunk.
Köszönjük a támogatóinknak az anyagi,
erkölcsi és szakmai hozzájárulást.
Főtámogatónk: Szigetbecse Község Önkormányzata. További támogatóink: Benda Kálmánné, Csordás Gáborné, Deminger János és
felesége, Hoffmann Mariann, Juhász László
és családja, Keszthelyi Ignác és családja,
Lerner Mária, Magasitz Lajos és felesége,
özv. Molnár Károlyné, Nagy Ferencné, Németh Gáborné, Pákozidi Pál és felesége,
Pleizer Vendel és felesége, Podrozsik Mária és
Terézia, Reich Márton, Riedl Béla és családja,
özv. Riedl Árpádné, özv. Schmidt Boldizsárné, özv. Schmidt Ferencné, Schmidt László és
családja, Schmidt Mátyás és családja,
Schmidt Sándor és családja, Schwarzenberger

Károly és családja, Simon Mihály és felesége,
Vargáné Stock Éva.
Külön szeretném megköszönni áldozatos,
pontos, precíz szakmai munkájukat Jakab
Ferenc kőművesmester ráckevei lakosnak és
munkatársainak, valamint Schmidt Vilmos
szigetbecsei asztalosnak.
Köszönettel: Riedl Béla alpolgármester,
templomi testületi képviselő tag

ELHUNYT SZERETTEINKRE EMLÉKEZTÜNK
halottak szívesen maradjanak lakhelyükben.
Aki ezeken a napokon nem tud kimenni a
temetőbe, az otthon gyújt gyertyát.
A becsei sírkert és környéke megtelt
sürgő-forgó emberekkel. Gyönyörű virágerdő borította el a temetőt, hiszen a kedvező
időjárás megkímélte a már hosszú ideje
dédelgetett, ápolt virágokat, melyekkel a
hozzátartozók most a szokásosnál is jobban,
szebben felöltöztették a síremlékeket.
Az esti szürkületben sok kis apró fény látványa fogadta a temetőbe érkezőket. Ebben a
gyertyaszagú csöndben minden benne van,
emlékezünk, gyászolunk. Ez a nap a halottainké, de néha úgy érezzük, velünk vannak,
emlékük örökké bennünk él.

Az ősz az elmúlás évszaka, ilyenkor elcsendesedünk, emlékezünk. Ez évben szokatlanul meleg, szinte nyárias időben búcsúzott az október, és köszöntött ránk mindenszentek és halottak napja, amikor elhunyt
szeretteinkre gondoltunk. A halottak napi
gyászmisék az örök életről és a feltámadásról
szólnak. E napon gyertyákat, mécseseket
gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére. Ehhez a szokáshoz kapcsolódó népi hiedelem
szerint ennek az a célja, hogy a világosban a
„véletlenül kiszabadult lelkecskék” újra
visszataláljanak a maguk sírjába, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket. Azért kell
megszépíteni ilyenkor a sírokat, hogy a

A sírok közt sétálva az egyik legszebb,
legkedvesebb magyar dalra gondoltam, mert
hiszem, hisszük, hogy kell lenni fenn egy
országnak, valaminek, amely talán ránk is
vár.
Lumei Joli
„Kell ott fenn egy ország
Mely talán ránk is vár
Kell ott fenn egy ország
Amit senki nem talál
Kell ott fenn egy ország
Mely bárkit átölel
Kell ott fenn egy ország
Amit sosem rontunk el”
(Zorán Sztevanovity)

2018. november-december
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Képviselő-testületi ülések
A Szigetbecsei Krónika előző lapszámának megjelenése óta két alkalommal tartott az Önkormányzat Képviselő-testülete ülést, október 5-én és november 8-án. Az ülések legfontosabb témái voltak:

• Pályázat kerékpárút létesítésére
• Helyi Építési Szabályzat módosítása
• 2018. évi költségvetés módosítása
• Szociális tűzifa juttatásának szabályai
• 2018. évi belső ellenőrzés megállapítása
• Móricz Zsigmond utcai közműfejlesztés
• Utcanyitás a Móricz Zsigmond és Fazekas Mihály utca közti területen
• Önkormányzat szociális keret felosztása
Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a
„Kerékpárutak létesítésének, felújításának
és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázati kiírásra.
Beruházással érintett ingatlan címe és helyrajzi száma: 2321 Szigetbecse, Réti utca
(hrsz: 510/7; 065; 599/10; 062/28; 063/2;
063/1; 094/17; 094/16; 094/15; 094/14). A
biztosítandó saját erőt a 2019. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzat terhére 6.662.021 forint összegben biztosítja.
***
A helyi önkormányzatok működésének
sajátossága, hogy év közben, ha változás
következik be az ellátandó feladataikban,
akkor változnak a feladat ellátáshoz szükséges pénzeszközök is. A pénzeszközök változását eredményezheti, például ha az
önkormányzat a pénzügyi fedezettel többlet
feladatot kap, vagy az egyes feladatokra
szolgáló pénzeszközök év közbeni forrás
juttatásként jutnak el az önkormányzatokhoz, de változást eredményezhet az önkormányzat vagy intézményei munkája és döntései is. A mostani előirányzatmódosítás
legfontosabb okai a többlet adóbevételek, a
bérkompenzációra, az önkormányzat ASP
rendszerének bevezetésére, valamint a tűzifára kapott támogatások. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 357.586 eFt-ra
módosítja.
***
Önkormányzatunknak a felmerült jogsza-

bályi kötelezettségekre tekintettel a Község
Települési Arculati Kézikönyvének és
Településképi Rendeletének elkészítésével
összefüggésben a hatályos Helyi Építési
Szabályzatot módosítani kell. Ezért felkérik
a PESTTERV Kft.-t, hogy a 2018. július 16án kelt tervezési szerződés keretei között a
fenti tervezési munkák elvégzését kezdje
meg.
Önkormányzatunk a belterületi határ módosítás érdekében kezdeményezi a Dunaparti üdülőterületre vezető közút, valamint
a Duna-parti üdülőterület Ny-i oldalán lévő
töltés teljes területének belterületbe vonását. Felkéri a PESTTERV Kft.-t, hogy a
2018. július 16–án kelt tervezési szerződés
keretei között a fenti tervezési munkák
elvégzését kezdje meg.
Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás
miatt a Képviselő-testület úgy döntött, hogy
a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2.§ 4. a
pontja szerinti kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítja a Duna-parti üdülőterületre
vezető közút (Réti utca és külterületi folytatása), valamint a Duna-parti üdülőterület
Ny-i oldalán lévő töltés teljes területét. A
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás
célja, a lehatárolt területeken belül a tervezett közlekedési hálózatfejlesztési beruházások (kerékpárút) megvalósulásának biztosítása, támogatás elnyerése céljából. A
döntés célja a helyi és térségi közlekedési
kapcsolatok, ezáltal a helyi gazdaság, turisztika fejlesztése, a helyi adóbevételek növelése, a helyben való foglalkoztatás bővítése és a település népességmegtartó erejének további növelése.
***

A Képviselő-testület megtárgyalta a szociális tűzifa juttatásának szabályairól szóló
rendeletét. A rendelet értelmében egyedi elbírálás alapján természetbeni juttatásként
szociális célú tűzifa támogatást nyújt a szociálisan rászorultaknak. A tűzifát igénylők
kérelmet kell hogy beadjanak a Közös Önkormányzati Hivatalhoz, mely kérelmeket
legkésőbb 2019. február 15-ig bírálnak el.
***
Képviselő-testület tagjai írásbeli tájékoztatást kaptak a 2018. évi belső ellenőrzés
tapasztalatairól. Gacs Ilona Irma aljegyző
szóbeli kiegészítésében összefoglalta az
ellenőrzés tapasztalatait, mely főként a
számviteli szabályzatok pontos betartásának hiányosságait állapította meg, pl. a
megrendelések, kötelezettségvállalások,
utalványozások hiányos aláírásait. Ugyancsak módosítani kell a civil szervezetek
támogatására vonatkozó helyi szabályzatot,
amely nem felel meg a jelenlegi jogszabályoknak, számviteli előírásoknak.
***
A Szigetbecse Móricz Zsigmond utcai
ivóvíz- és gerinchálózatának bővítésére
kérelem érkezett az Önkormányzathoz az
ott építkező családok részéről. A kérelmeket megvizsgálva – a közműfejlesztő szolgáltatók tájékoztatását figyelembe véve – a
képviselő-testület úgy döntött, hogy a felmerülő közel 2 millió Ft-nak az 50%-át
átvállalja a 2019. évi költségvetés terhére,
amennyiben a lakók a további 50 %-ot megfizetik.
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***
Szűcs Tamás földmérő és dr. Soproni
Zsolt ügyvéd meghívásával ismét tárgyalta
a testület a Fazekas Mihály utca és Móricz
Zsigmond utca közti terület utcanyitását,
az elakadás okát, nehézségeket. A jelenlévő két szakember véleményének megismerése után úgy döntött a testület, hogy ismételten fórumot hív össze az érintett tulajdonosok bevonásával.

gyermekes családok részére karácsonyi
ajándékcsomagot biztosítanak, melyet személyesen visznek ki a családokhoz. A szigetbecsei iskola tanulói és a Tóparti Óvoda
óvodásai részére Mikuláscsomagot vásárol
az SZMK bevonásával. Fedezetet biztosít
egyes nem kötelező védőoltások megvásárlására, mely védőoltásokat a körzeti védőnőnél lehet igényelni. A gyermekek térlátásának vizsgálatához a szükséges eszközt is
megvásárolja az önkormányzat.

***

***

A képviselők megtárgyalták az önkormányzat rendelkezésére álló szociális keret
még fel nem használt részének felosztását.
Úgy döntöttek, hogy a nyugdíjasok és a

Takács András polgármester fontos információként tájékoztatta jelenlévőket, hogy a
járdaépítésre 15 millió Ft-ot nyert az önkormányzat.

2018. november-december

A többi beadott pályázatról még nem
kaptunk értesítést.
***
Egyebeken belül megtárgyalták az adventi
ünnepség, betlehemi jászolállítás, Mikulásfutás rendezését. Erős vitát váltott ki a szilveszteri bál rendezése, mely az óvoda művelődési házban történő elhelyezése miatt
csak szűkösebb helyigénnyel oldható meg.
Ugyancsak kérésként merült fel a kártyaklub áthelyezése a volt szolgáltatóház épületébe. Ez utóbbihoz a képviselők hozzájárultak azzal a kitétellel, hogy a takarítást a
klubdélutánjuk után a klub tagjainak át kell
vállalniuk.

Módosult a hazai kutak bejelentése
A jelenleg érvényes szabályozás értelmében Magyarországon valamennyi kutat engedélyeztetni köteles az építője. Fennmaradási engedélyköteles továbbá minden olyan kút, amely korábban engedély nélkül (illegálisan) épült, vagy a létesítési engedélyt ugyan megkapta, de a tervektől
eltérő műszaki tartalommal és paraméterekkel valósult meg végül.
Az illegális kutak bejelentési határideje a jelenlegi jogszabály szerint
2018. december 31-e. Ezt azonban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
indítványa nyomán előreláthatólag 2020. december 31-re módosítják. Így
a tulajdonosok még két évet kapnának arra, hogy illegális kútjaik helyzetét bírság nélkül rendezzék. Sok tulajdonos azonban nincsen tisztában
azzal, mivel is jár a jogszabály módosítása – hangzott el a TV2 Tények
Extra című műsorában.
Sokan úgy tudják, fizetnie kell annak, akinek kútja van, pedig a tulajdonosoknak nem kell plusz költséggel számolniuk: aki a megadott határidőig bejelenti fúrt vagy ásott kútját, mentesül a vízgazdálkodási bírság alól. A határidő meghosszabbítására vonatkozó javaslatot a Fidesz-KDNP
és a kormány is támogatja.
Font Sándor, a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának elnöke elmondta, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a türelmi idő meghosszabbítására vonatkozó indítványa a házi vízigényt kielégítő és mezőgazdasági célokat szolgáló lakossági fúrt kutakra egyaránt vonatkozik. A fúrt kutak helyzetének rendezésére azért is szükség van, mert az Európai Unió ehhez a feltételhez köti különböző vízgazdálkodási
elképzelések, programok támogatását. Mint mondta, már a parlament előtt van a módosításra vonatkozó indítvány, így akinek bejelentetlen
kútja van, egyelőre várjon, hiszen a jövő év első félévének jogalkotási időszakában rendelkeznek majd a bejelentés eljárási rendjéről. Akkor
derül ki tehát, hogy mit kell tenni konkrétan. Font Sándor hozzátette: az eljárási rend megalkotásakor arra törekednek, hogy az eljárás egyszerű és költségmentes legyen. Az eljárási rendet várhatóan a jövő tavaszi jogalkotási időszakban határozzák meg.
(Forrás: Tények Extra)

GYERMEKSAROK MEGFEJTÉSEK:
Kigyórejtvény: Gyarmati Dezső =1-3 Gyula, 2-4 gyomor, 4-6. Repka, 5-7 Marat, 7-9 Tapod, 8-10 ideje, 10-12 Erdős,
11-13 záhrő /őrház)
Szmájlik: D, mert három-három arc kék, zöld, sárga. Háromnak van két fehér szeme, háromnak egy piros és egy fehér,
háromnak egy kék és egy fehér. Három-háromnak van sárga, piros, ill. szürke szája. Három-háromnak van sárga, piros,
ill. fekete ajka.
Gondos szülők: A szülőknek egész pontosan 13.437.991 Ft-ot kell befektetni. 15 év eltelte után a tőkének 30 millió Ft- nak kell lennie 5,5
%-os kamat (k) mellett. A növekedési faktor (q) az alábbi képlet szerint alakul:
q =1+ k/100, q=1,055.
Számítás: 30.000.000/1,055 15 = 13.437.991 Ft.
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Világbajnok erőemelésben

Otthonában látogattam meg Bezsenyi
Sándort, az Erőemelő GPC WORLD
Szervezet profi világbajnokát, aki egy éve
Szigetbecse lakosa.
Világbajnokunk 1948. november 24-én
született Ráckevén, ott töltötte gyermekéveit is. Érettségi után agrármérnökként tanult.
Végzettsége géplakatos. 1966-ban kezdte
amatőr pályafutását a Csepel SC-ben, mint
súlyemelő, napi munka mellett. Többszörös
Budapest bajnok. A Csepel SC B válogatott
csapatában volt leigazolva. 1971-ben sérülése miatt (hátgerincsérv) a súlyemelés számára véget ért. A súlyzózás szeretete azóta is
megmaradt, és töretlenül napi szinten súlyzózik.
Első komolyabb nemzetközi sikere 2009ben volt, a GPC Európabajnokság első
helyezettje lett erőemelésben Szlovákiában,
Bardejovban, 90 kg-os kategóriában, guggolás-fekvenyomás-felhúzás, összsúlyban 485
kg-mal.
2010-ben WPC Európabajnokságon Mosonmagyaróváron 2. helyezést ért el.

2012-ben GPC WORLD Világbajnokságon Szlovákiában Bardejovban 2. helyezést
ért el.
2014-ben nemzetközi válogatott versenyen 1. helyezést szerezte meg Szlovákiában Roznavaban 90 kg-os kategóriában.
2014-ben még két megmérettetésen vett részt
Csehországban. Trutnov városában európabajnoki első és második helyezést ért el.
2016-ban GPA-IPO Európa kupa 1. helyezetti eredmény Magyarországon, Szerencsen.
2018-ban a csúcsra ért. Sok sérülése miatt
csak felhúzásban indult 90 kg-os kategóriában, 85 kg-os testsúlyban, 70 évesen, az
Egerben megrendezésre kerülő GPC profi
világbajnokság 1. helyezettje lett 177,5 kg
felhúzáson.
Ezen eredmények mellett sok sérülés is
hozzátartozik a mindennapjaihoz, de ezen
felül minden hétköznap eljár Ráckevére
edzeni, a Profi fitness edzőtermébe. Amikor
még ráckevei lakos volt, már akkor eltervezte, hogy családjával Szigetbecsére fog költözni, 2017 decemberében teljesült is. Családjával együtt jól érzi magát községünkben,
azt mondja a világ legjobb helye. Párja Lepp
Krisztina, jelenleg is a Kiskunlacházi Szakközépiskola tanára. Peti fiúk pedig jövőre itt
kezdi az általános iskolai tanulmányait.
Sándor előző kapcsolatából van 2 felnőtt
gyermeke. A fia gépésztechnikus, a lánya az
FCSM mérnöke.
Munkahelye mellett Ráckeve város képviselő-testületi tagja volt két cikluson keresztül. Emellett Ráckeve város első polgárőrségét alapította és vezetője volt. Párjával,
Lepp Krisztinával létrehozták Ráckeve

város első női futball klubját, ami 10 évig
működött. Sándort Ráckevén „Pest megyei
közbiztonsági díj” kitüntetésben részesítették, Kiskunlacházán sport díjat kapott.
2008-ban nyugdíjazásáig az APEH
(NAV) vezető főtanácsosa volt. Munkája
elismeréséül Bezerédi-díjjal tüntették ki.
Párja mindenben mellette áll, támogatja
sport karrierjét. Elmondásuk szerint több
versenyen indulna Sándor, de az anyagi
lehetőségeik végesek. Sándor és családja
örömét fejezi ki, hogy Szigetbecse lakosai
befogadták.

Ezen novemberi őszi-téli estén még órákon át beszélgettünk véget nem érő eseményekről, sztorikról. Reméljük, hogy Sándor
és családja erőben, egészségben, még
nagyon sokáig Szigetbecse lakosai lesznek!
Köszönöm ezt a felejthetetlen estét, jó volt
itt lenni!
Riedl Béla

Ráckevei rendőrök kitüntetése
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, dr. Mihály István r. dandártábornok
2018. október 13-án dicséretben és tárgyjutalomban részesítette a Ráckevei Rendőrkapitányság három beosztottját, Doszkocs
Gábor r. törzszászlós szolgálat-parancsnokot, Wesselényi Miklós r. főtörzsőrmester
körzeti megbízottat és Tóth Gábor r. törzsőrmester járőrparancsnokot, akik tettükért a
„Példás helytállásért” emlékplakettet is
átvehették.
A ráckevei rendőrök gyors helyzetfelismerése és összehangolt intézkedése megmentette egy hölgy életét, aki 2018. október 12én hajnalban Ráckevén egy hídról a Dunába
ugrott.
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II. OKTOBERFEST
A szigetbecsei általános iskolában rendezett II.
Oktoberfesttel egy több mint 200 éves hagyományt kívánunk átemelni a mai korba, mellyel
egyben iskolánk német nemzetiségi jellegét is
erősíteni kívánjuk.
Oktoberfestet először 1810. október 12-én rendeztek Münchenben. Lajos trónörökös herceg (a
későbbi I. Lajos király) feleségül vette Terézia
Sarolta szász hercegnőt, és München város egész
lakossága hivatalos volt az ünnepségre. Mivel
Lajos királyt nagyon érdekelte az antik Görögország, azt javasolta alattvalóinak, hogy az eseményt az antik olimpiai játékok mintájára rendezzék, így az első években az Oktoberfest túlnyomóan sportos jellegű volt.
Erre gondolva a virslievés, a zenehallgatás, táncolás közben iskolánk tanulói próbára tehetik
ügyességüket, rátermettségüket. Az idén négy német nagyváros nevezetességeivel ismertettük
meg diákjainkat. A próbák teljesítését Lajos tallérral jutalmaztuk, melyet később a gyerekek
ajándékokra válthattak.
A tavalyi évhez hasonlóan műsorral kedveskedtünk mindazoknak, akik ezen a délutánon
ellátogattak iskolánkba. Az intézmény tanulói
mellett a szigetcsépi általános iskola német nemzetiségi tánccsoportja is fellépett, akik táncukkal
méltó módon nyitották meg az Oktoberfestet.
A Magyarországi Harmonikások Kulturális Egyesületének harmonikásai gondoskodtak a muzsikáról,
így akinek kedve volt, táncra is perdülhetett.
Az Oktoberfest ideje alatt a büfében anyukák
szorgoskodtak, akik fáradhatatlanul szolgálták fel
szendvicseiket, meg a finom sváb süteményeket.
Ezeket vállalkozó kedvű anyukák készítettek a
süteménysütő versenyünkre.
A hagyományteremtés mellett, fontos volt az
idén az is, hogy a rendezvény bevételét iskolánk
udvarának fejlesztésére, udvari játékok vásárlására fordíthatjuk. Az Oktoberfest csak kivételes

A Prédikátor

összefogással lehetett sikeres. Ezúton is
köszönetemet fejezem ki – kollégáim és
a gyerekek nevében – mindazoknak,
akik bármilyen formában támogatták
ezt az eseményt. Úgy gondolom, fel-

nőtt, gyermek, egyaránt jól érezte magát
ezen a délutánon, így aztán jövőre újra
találkozunk!
Majorosné WidemannTünde
osztályfőnök

Október 28-án, a vasárnapi istentisztelet után került felavatásra a ráckevei Református Templom előtt Katona Katalin, Ferenczy Noémi-díjas iparművész, ötvösművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagjának, aki egyben Ráckeve szülötte „A Prédikátor” című reformáció emlékére állított alkotása. Az emlékművet Bakonyvári M. Ágnes művészettörténész méltatta.
Az emlékművet a reformáció emlékére állíttatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Ráckevei Református Egyházközség,
Ráckeve Város Önkormányzata és az áldozatkész polgárok.
Köszöntőt mondott Kálmán Béla református lelkész, Szadai
József, Ráckeve város polgármestere, Pánczél Károly országgyűlési képviselő. A domborművet Takaró András lelkipásztor, a
Délpesti Református Egyházmegye esperese szentelte fel.
Ekkor kerültek leleplezésre a Ráckevei Református Egyházközség lelkipásztorainak neveit megörökítő emléktáblák is.

2018. november-december
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GYERMEKSAROK

Flipper
A rejtvény mezői fölött feltüntetett
betűk az alattuk levő oszlopba valók –
csak épp nem a megadott sorrendben.
Rendezd el a betűket úgy, hogy az oszlopokban és a sorokban is értelmes
szavakat kapjál! Némi töprengéssel,
próbálgatással és a lehetséges vízszentes szavak figyelembevételével nem is
olyan nehéz rátalálni a megoldásokra.

Szmájlik
Az A-F betűvel jelölt aracok közül
melyik való a kérdőjel helyére?

Kigyórejtvény
Töltsd ki a meghatározásokból kitalált ötbetűs szavakkal a számozott mezőtől számozott
mezig érő íveket. A
középső sorban egy
hajdani híres olimpiai
bajnok vízilabdázó,
szakedző neve olvasható.
1-3 Az Aranycsapat
kapusának neve
2-4 Az emberi tápcsatorna kiöblösödő része (első betűje nélkül)
4-6 1992-ben olimpiai
aranyérmet nyert birkózó (Attila)
5-7 Francia forradalmár, orvos és tudós,
akit 1793-ban meggyilkoltak.
7-9 Talpával nyomkod
(régiesen)
8-10 Valaminek az
időpontja
10-12 1972-ben olimpiai aranyat szerzett
magyar vívó (Sándor)
11-13 A védelemre kirendelt személy lakása
(fordítva)

Gondos szülők Józsi bácsi és felesége pénzt akarnak befektetni azért, hogy gyermekük később lakást vásárolhasson magának. Ha
azt akarjuk, hogy gyermeküknek 2033. december 31-én 30 millió Ft-ja legyen, mennyi pénzt kell befektetniük 2019. január 1-én? A bank a
tőke után 5,5 % kamatot fizet.
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Programok
december 16-án (vasárnap) 14.30-kor: Szigetújfalui Zenebarátok Egyesület előadása a
Katolikus templomban Szigetbecsén
december 9. (vasárnap) 15.00 óra Mikulás-futás a Balassi téren.
december 20. (csütörtök) 17.00 óra: Karácsonyi ünnepség az Általános Iskolában.
december 23. (vasárnap) 15.00 óra: Zenabarátok Köre karácsonyi koncertje
a művelődési házban, vendég a Makádi
Református Kórus

Szeretettel meghívjuk a falu apraját és nagyját az

V. Jótékonysági Mikulás-futásra
Időpont: 2018. 12. 09. (VASÁRNAP) 15:00 óra
Helyszín: Szigetbecse, Balassi téri Színpa
Nevezési díj: A rendezvény jótékonysági célt szolgál, résztvevői önkéntes alapon
bármekkora összeggel támogathatják a Szigetbecsei Óvodát és Általános Iskolát.
A támogatást a verseny napján, a helyszínen, egy gyűjtőedénybe kell bedobni.
PROGRAM:
– Zenés bemelegítés
– Kisebb és nagyobb körök (távok) lefutása
– A célba érkezőket meleg teával, forralt borral, és szaloncukorral várjuk!
Jókedveden kívül ne feledd otthon a Mikulás-sapkádat, a piros
ruháidat, illetve bármit, ami a „Mikulás-ünnepkörbe” illik!

Mindenkit szeretettel várunk!
Takács András polgármester és Szigetbecse Község Képviselő-testülete

Köszönet az adományokért
Immár ötödik alkalommal kerül
sor ez évben a Mikulás-futásra
községünkben. A négy évben
összesen 258 eFt adományt
adtak a résztvevők. A befolyt
összegből óvodásaink és iskolásaink részére játékokat, sporteszközöket, könyveket vásároltunk, színházi előadást szerveztünk, valamint tartalékoltunk az
iskola udvarában játszótér építésére. E nemes cél megvalósítására várjuk most is
adományaikat.

Márton-nap
Szigetbecsén
November 9-én sok kis apró
mozgó fénygömbök jelentek
meg községünk utcáin. Ez
nem volt más, mint a Mártonnap alkalmából szervezett
lampionos felvonuláson résztvevők látványa. Már hagyomány községünkben ez a kedves kis ünnepség, melyet ez
évben Jeschek Ibolya pedagógus szervezett. A templomkerti kis előadás főszereplői a 6.
osztályos tanulók, valamint
Szőlősi Bíbor tanuló volt, aki
a hős Szent Mártont alakította.

Anyakönyvi hírek
Születések:
2018. október 1-én született
Wágner Judit és Wesselényi Miklós Jenő
gyermeke MIKLÓS
2018. október 26-án született
Weisz Viktória és Mészáros János
gyermeke MIRA
2018. október 29-én született
Garzó Krisztina és Farkas Máté
gyermeke LAURA

Elhunytak
Feigl Bódogné született: Gulyás Mária
elhunyt 2018. szeptember 29-én élt 88 évet
Gyenes Antal
elhunyt 2018. október 16-án
élt 99 évet
Brodmann Mihály
elhunyt 2018. október 17-én
élt 83 évet
Taligás Ferenc
elhunyt 2018. november 16-án élt 62 évet

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága halottunk,
Brodmann Mihály temetésén részt
vettek, Őt utolsó útjára kísérték.
Gyászunkban osztoztak, sírjára elhelyezték az emlékezés virágait.
A gyászoló család

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a kedves olvasókat, hogy a
Ráckevei Vénusz színház előadásaira jegyet Szigetbecsén Csoba Attilánénál lehet
vásárolni és igényelni.

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