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KÖSZÖNTŐ
A nyár, a nyár, az elrepült,
a villanydrótra fecske ült,
készül már lassan messzire,
talán a világ végire.
Szállnak a napok, mint a szél,
kerengve hull már pár levél,
nekem is mindjárt menni kell,
nem cserélnék most senkivel!
Táskámban könyvek, füzetek,
vár rám egy pad és sok gyerek,
számok, betűk és dallamok...
Szervusz! Iskola! Itt vagyok!
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Évnyitó az iskolában

Az általános iskola évnyitó ünnepségének
egyik szép pillanata volt, amikor az első osztályos gyerekek, kis színes kalappal a fejükön, a nyolcadik osztályos tanulók kezét
fogva bevonultak a tornaterembe. Az utolsó
évesek tanévnyitó műsora után sor került az
elsősök fogadalomtételére is. Rendhagyó
volt a 2018. szeptember 3-án megtartott tanévnyitó ünnepség, hiszen egy 50 éve diplomát kapott, ma már nyugdíjas pedagógust,
Losonczy Bélánét köszöntötte az iskolavezetés aranydiplomájának átadása alkalmából.
Jutalomkönyvben részesítették az ünnepségen Sallai Emilia 8. osztályos tanulót, aki a
Fadd Dombori magyar bajnokságon C1 kenu
egyes kategóriában 4. helyezést ért el.

A rendhagyó iskolakezdéshez rendhagyó
igazgatói beszéd is következett. Ifj. Raffay
Béla igazgató úr mesét mondott egy király
városépítésének történetéről. A meséből
megtudhattuk, azért lett olyan szép a megálmodott város, mert aki részt vett a városépítésben, mindenki megtanulta a mesterségét.
„Nos, kedves Elsősök! Most ti is elkezditek
a nagy munkátokat az iskolában. Elkezditek
megtanulni a magatok tudományát! Még
most nem tudjuk, mi lesz belőletek. Ezt úgyis
nektek kell majd kitalálni. Mi, tanítók, szüleitekkel együtt fogjuk végigizgulni a következő
nyolc esztendőnek azt a csodáját, ahogy
növekedtek, ahogy lassan – épp, mint egy
kinyíló virág – rólatok is kiderül, mihez van
tehetségetek, miben vagytok ügyesek. Most
annyit mondok, hogy jusson eszetekbe ez a
mese, valahányszor egy kicsit nehéznek tűnik
az iskola, hiszen a tudás segítségével sok
csodálatos dolgot vihettek majd végbe.
Mindezekhez kívánok nektek és szüleiteknek
sok-sok türelmet, kitartást, erőt és egészséget! Érezzétek jól magatokat nálunk az iskolában!”
Az elsőosztályosok köszöntése után
Igazgató úr a már régebben a szigetbecsei
iskolába járó tanulókhoz is szólt. Kérte, hogy
segítsétek egymást, hogy minél több örömöt
élhessenek meg együtt. Tanítóik, tanáraik
útmutatásával figyeljenek egymásra, hogy
megláthassák mikor, kiért, mit tehetnek,
hogy a tanulás egyben siker is lehessen,
hiszen ők már tudják, hogy a siker a napról
napra megismételt szorgalmas tanulás, a

munka eredménye. A Nevelőtestület is arra
törekszik, hogy tanulók jól érezzék magukat
az Iskolában, és személyiségük fejlődéséhez,
képességeik kibontakoztatásához a személyi
és tárgyi feltételek biztosítva legyenek. A
személyi feltételeink jók, mert jól képzett és
elhivatott pedagógusok nevelik-oktatják a
diákokat. Továbbra is kiemelt feladatuknak
tekintik a kiművelt emberfők gyarapítását, a
tehetségek felkutatását és fejlesztését, egyenlő esélyt adva minden gyereknek. Igazgató úr
bizakodását fejezte ki abban, hogy egyre
több szülő fogja majd támogatni az iskola
pedagógiai munkáját. Kéri, hogy segítő
együttműködésükkel és gyermekük iskolai
munkájának figyelemmel kísérésével legyenek aktív, támogató partnereik.
„Bízom benne, hogy az eltelt nyári szabadság alatt nem csak feltöltődtünk, hanem felkészültünk arra is, hogyan végezzük eredményesen a nevelő-oktató munkánkat az új tanévben, amely nem kis feladat. Tudjuk, hogy
változások szinte minden évben vannak az
iskolarendszerben. Változó feltételek között
kell még eredményesebben dolgoznunk a
jövőben. Ebben a MEGÚJULÓ tanévben is
mindannyian gondoljunk Széchenyi István
szavaira:„Az ember annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársának, hazájának, s ezáltal
az egész emberiségnek.” Legyünk hát mindannyian hasznos tagjai iskolaközösségünknek, településünknek ezáltal hazánknak,
Magyarországnak.”
Igazgató úr a fenti gondolatokkal a
2018/2019-es tanévet megnyitotta.
Lumei Joli
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Aranydiploma
Losonczy Béláné Irénkét köszöntöttük
A diák, míg tanul, nem méltányolja a tanárait.
Csak később, amikor már többet tud a világról,
érti meg, milyen sokkal tartozik azoknak, akik nevelték.
A jó tanár nem vár dicséretet, sem szeretetet a fiataloktól.
Kivárja, hogy idővel megkapja tőlük.
(Darren Shan)

A szigetbecsei tanévnyitó ünnepség egyik
rendhagyó, ünnepi része volt, amikor ifj.
Raffay Béla iskolaigazgató és Takács András
Szigetbecse polgármestere Losonczy Béláné
nyugdíjas pedagógust köszöntötte. E köszöntésre, szép percekre, abból az alkalomból
került sor, hogy Irénke a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző
Kar által odaítélt aranyoklevélben részesült.
Ezen díszoklevéllel ismeri el az egyetem a
pedagógus munkában 50 éven át kifejtett
értékes szakmai tevékenységet.
Losonczy Béláné Kiskunlacházán született
és nevelkedett. Általános iskolai tanulmányai
befejezése után a ráckevei Ady Endre
Gimnáziumban tanult. 1967-ben kapta meg a

Tanárképző Főiskola általános iskolai tanári
oklevelét. Szakterülete magyar, történelem,
orosz szak. A diploma megszerzése után a
szigetbecsei Általános iskolában helyezkedett el. Abban az időben nagy szükség volt
az orosz nyelv tudására, de fő területe a
magyar szak volt. Két évig osztályfőnöki
munkát is vállalt, majd 30 évig volt az iskola
igazgatóhelyettese. 2003-ban vonult nyugdíjba.
Sok éven keresztül, évről évre megújítva
önmagát, kisdiákok sorát nevelte, tanította az
irodalomra, a magyar nyelvre, az orosz nyelv
megismerésére. Adott tudást, emberséget,
útirányt. Becsülettel végzett oktató-nevelő
munkája mellett sok olyan feladatot is vállalt, amely segítette az iskola működését.
Szakmai munkáját a pontosság, a megbízhatóság, a lelkiismeretesség jellemezte. Ennek
elismeréseként kapta meg 1986-ban a
Magyar Népköztársaság Minisztertanácsától
a „Kiváló dolgozó” kitüntetést, majd nyugdíjazásakor „Pedagógus Szolgálati Emlékéremben” részesült a Magyar Köztársaság
Oktatási miniszterétől.
Egy pedagógus életpálya viszont sohasem
fejeződik be, hiszen a gyerekek szeretete, a
hivatástudat még a nyugdíjas évekre is elkíséri őket.
„Elégedett vagyok mindazzal, amit az élettől kaptam. Jól sáfárkodtam azzal az útravalóval, amit a Főiskolától, nagy tudású felejthetetlen Tanáraimtól kaptam” – vallja ezt
önéletrajzában.
Irénkének gratulálunk a méltán megérdemelt aranydiplomához. Ezúton is kívánjuk, hogy nyugdíjas évei továbbra is békében, egészségben, lelki megnyugvásban
teljenek!
Lumei Joli
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„Amit a faluért teszünk”
Megrendeztük a 16. Szigetbecsei Falunapot

A 2018. év egyik legnagyobb eseménye volt Szigetbecsén a 16. falunap, amelyet sok színvonalas műsor, sztárvendégek, valamint helyi,
illetve környékbeli amatőr csoportok fellépése, gyönyörű tűzijáték tett
felejthetetlenné.
Augusztus utolsó szombatján – mint eddig általában – kellemes
nyári idő fogadta a szervezőket, a lakosságot, a rendezvényre látogatókat. A délelőtti időszak programja volt a sakkverseny, melyet a művelődési házban tartottak meg. Közben már árusokkal, vendéglátókkal,
főzőversenyen résztvevőkkel telt meg a Balassi tér. A sok program
lebonyolítása érdekében már 13.00 órakor sor került Takács András
polgármester köszöntő beszédére. Ezt követően szinte szünet nélkül
következtek a műsoros fellépők. Örömmel hallgathattuk a Harmoni-

kások műsorát, majd az idősebb korosztályt képviselő ráckevei,
áporkai, szigetszentmiklósi és szigetbecsei nyugdíjasok korukat meghazudtoló vidám műsora következett. Szívesen hallgattuk Kósa Dénes
színész gyönyörű dalait, valamint a Szigetbecsei Zenebarátok körének
énekeit. Gyönyörködhettünk lányaink mazsorett táncában és felvonulásában. Sztárvendégeink voltak a BALANCE BAND, JU és ZSU
Társulat, Korda György és Balázs Klári, valamint Zoltán Erika.
Mindezen műsorok közben folyamatosan lehetett tevékenykedni a
kézműves asztaloknál, a gyerekek kipróbálhatták a tűzoltás kellékeit,
valamint a vidámpark hintáira, eszközeire, dodzsemjeire ülhettek fel.
A főzők által készített ételek illata is nagyon sok embert csábított a
helyszínre. Köszönjük a finom ételeket. Azt is mondhatom, hogy itt
szinte minden megtalálható, kapható és látható volt ezen a napon mi
„szem-szájnak ingere”.
A falunapi programot most is a tűzijáték, valamint a tánc zárta le,
melynek végén megérkezett az eső, mely zárórát diktált a hatalmas
hangulat ellenére is.
A lakosság, az idelátogatók nevében most is meg kell köszönni a
szervezők aktív, szorgalmas, hosszú előkészítő, szervező munkáját,
valamint az aznapi fáradhatatlan tevékenységét. Köszönet illeti a fellépőket, a településünkön élő, illetve hozzánk látogató szórakozni vágyó
vendégeket a fergeteges hangulat, a sikeres rendezvény közös megvalósításáért, és végül, de nem utolsó sorban a helyi és Ráckevei Polgárőr
Egyesület aktivistáit, akik a rendezvénysorozat biztosításában segédkeztek. Köszönjük továbbá a lakosság anyagi támogatását, mely nélkül
nem tudtunk volna ilyen színvonalas, sokrétű programot összeállítani,
ilyen jól sikerült falunapot megrendezni.
Bízunk benne, jövőre újra találkozunk augusztus utolsó szombatján,
hogy ismét felejthetetlen, szép nappal búcsúztassuk a nyarat. Tegyük
újra emlékezetessé az együtt töltött napot!
Lumei Joli
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2018. ÉVI FALUNAP TÁMOGATÓI
Ács Miklós
Ács Sándor Sunci
Ádám Vali
Ágoston Katalin
Ágoston László
Ágoston Vanda
Ágoston Zalán
Algép Bau Kft.
Almási István
Antal Mária
Aqualand Ráckeve
Asók Gábor
Asók Sándorné
Auerbach Péter
Auerbachné Sós Boglárka
Bak László és családja
Balogh Csabáné
Baloghné Sándor Beáta
Bán József
Bán Lilla
Bán Szabolcs
Bárány Tamás
Bartalné Kovács Éva és csal.
Becsei Lovasudvar
Becsei Vendéglő
Bede Attila
Bedéné Tóth Gabriella
Benczúr Sándor
Béres János és családja
Berki Katalin
Bezsenyi Mária
Bisztek Kft.
Bobrovácz Ferenc
Bodor Attila
Bogdán György
Bogdán József
Bojtor Zsófia
Bonhardt Bernadett
Bonhardt Mihály
Bonhardtné Ádám Katalin
Borbély József
Borbély Józsefné
Borbély Klára
Borbély László
Borbély Lászlóné
Boros Bence Dániel
Boros Ferenc
Boros Miló René
Bravo Boyli
Brodmann József
Brodmann Zsuzsa
Czár János
Czár Péter
Cserna Evelin
Cserna Zsigmond
Csoba Anita
Csoba Attiláné
Csoba Judit
Csoba Nikolett
Csordás Anita
Csordás Csaba
Csordás Gáborné
Csordás Sándor
Csordás Sándorné
Csordásné Michélisz Inez
CSÖME Kft.
Csörgő-Major Kinga
Darok Éva
Darok László
Draspó Jenő
dr. Csernyi Zsuzsanna
dr. Gazsi Gyula
dr. Horváth Gábor
dr. Kajtár Gábor

dr. Kajtár István
dr. Szécsi Gábor
Erdélyi Máté
Erdélyi Vilmos
Erdélyiné Rékasi Tímea
Erika és Peti büfé
Faragó Anna
Faragó Márton
Faragó Róbert
Fehér Anna
Fehér Katica
Feigl Boldizsár
Feigl Boldizsárné
Feigl Donát
Feigl Erika
Feigl Gábor
Feigl Gabriella
Feigl József
Feigl Lászlóné
Feigl Lipótné
Feigl Péter
Feigl Tamás
Feiglné Túróczi Éva
Fejes Mónika
Fejesné Schwarcz Erzsébet
Fövenyi Attila
Fövenyi Eszter
Fövenyiné Kelemen Á.
Frici autómentő
Fülöp Ágnes
Gacs Ilona
Gajdos Györgyné
Glöckl Dénes
Gonda István
Gonda Sándor
Gózon Lilla
Gőgös Béláné
Göndöcz Bettina
Grill András és családja
Groszmann szerelvény
Gyergyádes Ágnes
Gyergyádes Éva
Gyergyádes Farkasné
Győri András
Győri Andrásné
Győri Lajos
Győri Zsolt
Hargitai Jánosné
Hári János
Hartai Zsuzsanna
Hoffmann Cintia
Hoffmann István
Hoffmann Marcell
Hoffmann Marianna
Hoffmanné Bogdán Krisztina
Hollósi János
Horváth Gyuláné
Horváth Krisztina
Horváth Szabolcs
Hubai Benedek
Hubai László
ifj. Brezina Ferenc
ifj. Deminger János
ifj. Fábián László
ifj. Fehér Béla
ifj. Hargitai János
ifj. Jánosi Miklós
ifj. Kiss József
ifj. Markó László
ifj. Michélisz János
ifj. Nagy József és családja
ifj. Perger Ferenc
ifj. Pintér András
ifj. Rácz Ferenc

ifj. Wágner János
Ila Krisztina
Ildikó Fénymásoló
Illés Adél
Illés Ernő
Illés Lajos
Illés Lajosné
Jakab Ferenc
Jakab István és családja
Jakab Julianna Duska
Jankovics Ferenc
Jankovics Ferencné
Jánosi Fanni
Jánosi Miklós
Jánosi Miklósné
Jánosi Patrik
Jónak Dávid
Jónak Éva
Jónak József
Jónak Roland
Jónakné Riemer Judit
Juhász Edit
Juhász Károly
Juhász Károlyné
Juhász Krisztina
Juhász Magdolna
Julcsi varrodája Ráckeve
Kádár Kornélia
Kalmár Erika
Kancsár Anett
Kandi Zsuzsanna
Katona József
Kausitz Károly
Kausitz Károlyné
Kausitz Noémi
Kelemen Margit
Kerekes Ágnes
Keszthelyi Balázs
Keszthelyi Ignác
Keszthelyi Ignácné
Keszthelyi László
Keszthelyi Máté
Keszthelyi Szilvia
Király Judit
Kiss Marianna
Kiss Zsombor
Kissné Méri Erzsébet
Kobelák Beáta
Kolter Tibor
Kolterné Michélisz Mária
Kovács András
Kovács Gergő
Kovács Kovács Krisztián
Kovács László
Kovácsné Fejes Orsolya
Kovácsné Schmidt Brigitta
Kriskó Alíz
Kriskó Péter
Kulimak Mária
Laki József
Laki Péter
Lerner Mária
Lerner Péter
Lipsz Hajnalka
Lipsz Jánosné
Losonczi Béla
Losonczi Dénes
Losoncziné Kati
Lukács Virág
Lumei Sándor
Lumei Sándorné
Magasitz Lajos
Magyar Józsefné
Majer Andrea

Major József
Major Józsefné
Manger Róbert
Manger Róbertné
Márkus János
Mayer Julianna
Mayer Márton
Mayer Nóra
Mayerné Schőn Klára
Mesterné Szabó Bea
Mező Erika
Michélisz János
Molnár Károlyné
Montvai Dóra
Montvai Tamás
Montvai Zita
Montvai-Stock Ildikó
N.R.GEO KFT
Nagy Erzsébet
Nagy Ferenc
Nagy Ferencné
Nagy Imréné
Noska Gábor
Novák Alexandra
Nyugdíjas Klub Szbecse
Oláh Antal
Oláh Szabina
Oláhné Brodmann Katalin
Orange Klimatechn.Kft.
Orsz. Képző és
Vizsgaszervező Kft.
özv. Feigl Tiborné
özv. Kelemen Istvánné
özv. Mayer Istvánné
özv. Méri Lajosné
özv. Michélisz Jánosné
özv. Riedl Árpádné
özv. Tuska Árpádné
özv. Vincze Tiborné
Padla Viktória
Pajor Mária
Pákozdi Pál
Pákozdi Pálné
Pap Pál
Papp Béla és Papp Béláné
Pásztor Istvánné
Patalenszky Attila
Patalenszkyné Gajdos M.
Pilczinger Zsolt és csal.
Pintér András
Pintér Magdolna
Pleizer Vendel
Prischlerné Konkoly Ilona
Pullai Jenőné
Radnics László
Radnics Sára
Rendi Nikolett
Rézi - desing
Riedl Árpád
Riedl Béla
Riedl József
Riedl Kornél
Riedl Norbert
Riedl Ramóna
Riedl Renáta
Riedlné Bogdán Tímea
Riedlné Nagy Mária
Sánta János
Sári Metál Kft.
Sárosi Attila
Sárosi Emil
Sárosi Imréné
Sárosi Viktória
Sárosiné Rossol Erzsébet Gy.

Sas Viktória
Schler Tibor Rudika
Schmidt Attila
Schmidt Boldizsárné
Schmidt család
Schmidt Dávid
Schmidt László és családja
Schmidt Lászlóné
Schmidt Márton
Schmidt Mátyás és csal.
Schmidt Mihály
Schmidt Mihályné
Schmidt Nóra
Schmidt Vilmos
Schmidtné Radinkó Ágnes
Schneck Tibor
Schneckné Bukovszky J.
Schneider Mihályné
Schőn Jánosné
Schőn Marcsi
Schwarczenberger Attila
Schwarczenberger József
Schwarczenberger Károly
Simon Mihály és családja
Soltész Mária
Solymosi Gergely
Soós Ferenc
Sorodi László
Sós László
Sós Soma
Sósné Michélisz Edina
Sümegi Ferenc
Szabó Anikó
Szabó Béla
Szabó Béláné
Szabó Bt.
Szabó Zoltán
Szabó Zoltánné
Szadai József
Szajdek Adrien
Szanyó Zsuzsi
Szarka Ferenc
Széman és Varga Könyvelő I.
Szeredi Tamás
Szombathelyi Gábor
Szűcs Béla
Szűcs Ferencné és családja
Takács András
Takács Brigitta
Takács Sándor
Takácsné Wadle Judit
Tisztán Ferencné
Tisztán Ferencné és csal.
Tuska Árpád
Vágó Györgyné
Varga Dusán
Varga Eszter
Varga László
Varga Lászlóné
Varga Zoltán
Vég Dorottya
Vég Ferenc
Végh Erzsébet
Végh Mária
Vér Tibor
Vincze Tibor és családja
Virágüzlet Grillné Marika
Vrobovszky Andrásné
Wágner Barbara
Wágner Bernadett
Wágner Jánosné
Wágner József
Wágner Judit
Wágnerné Ádám Ildikó
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Becsengettek a 2018/19-es tanévre

Eljött a nap, amikor a legnehezebb az iskolatáska. 1,2 millió diák indult el hazánkban szeptember 3-án reggel, hogy megkezdje
a 2018-19-es tanévet. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a tanévkezdés alkalmával kiemelte: Magyarországon minden ötödik gyermek iskolai környezete megújult. Az idei tanévkezdést minden korábbinál több támogatással segíti a kormány. Vajon ez
minden településen így van? Milyen a tanévkezdés Szigetbecsén az Általános iskolában? Erről érdeklődtem ifj. Raffay Béla
intézményvezetőnél.
– Mennyi az iskola tanulói létszáma
(alsós, felsős)? Első osztályba hány fő
iratkozott be, ebből mennyi a becsei
lakos?
– Szigetbecsén 159 tanuló kezdte meg
tanulmányait. Alsó tagozat: 78 fő; Felső
tagozat: 81 fő, Napközis csoportok száma:
2 csoport. Tanulószoba: 1 csoport; Ebédet
igénybevevők száma: 110 fő. Közel a tanulóink fele más településről jár be. A gyerekekkel 15 szakmailag jól felkészült, munkájára igényes pedagógus foglalkozik.
– A tanórákon kívül milyen egyéb foglalkozásokat tudnak biztosítani a gyermekek számára?
– A délelőtti tanórákat követően ebéd
után a napköziben, illetve tanulószobai
foglalkozásokon készülnek a gyerekek a
következő tanítási napokra, az utolsó két
órában a diákok érdeklődésnek megfelelően, szakkörökön pl.: (társastánc, tűzzománc, röplabda, sakk) oktatáson vehetnek
részt, de korrepetálásra is lehetőséget
adnak a pedagógusok.
– Ingyenes tankönyvellátásban menynyien részesültek, s ezeket a tankönyveket vissza kell adni az év befejezésével?
Milyen más kedvezményt tudnak még
adni a gyermekeknek?
– Mindenki ingyenesen kapta a tankönyveket. Több diákunk étkezési támogatásban is részesülhet.
– Tudjuk, hogy országos szinten pedagógushiány van. Itt Szigetbecsén be tudtuk tölteni a létszámot? Jött új pedagógus, ha igen, ki?

– Szakemberhiánnyal ebben a tanévben
is küzdünk. A folyamatos álláshirdetés ellenére továbbra is hiányzik egy fő magyartörténelem szakos tanár, akinek feladatait
most két nyugdíjas kolléga látja el. A már
3 osztályt érintő angolórákat másik iskolából áttanító kollégával együttműködve oldjuk meg. Új nemzetiségi németet tanító kolléganő érkezett Fehér-Ady Annamária személyében. Gyesről visszatérve újra munkába állt Kissné Szalkó Hajnalka tanítónő.
Osztály
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Osztályfőnök
Parti Katalin
Majorosné Widemann Tünde
Virág-Bécsi Beáta
Végh Alexandra
Fehér-Ady Annamária
Csendesné Ferenci Gyöngyi
Csoba Attiláné
Mészáros Edit

Óraadóként tanítanak: Takács Aranka
Tímea, Mesterné Szabó Beáta, Bráda Zoltánné, Györkéné Varsányi Andrea.
– Ez év augusztusában jelent meg az
új Nemzeti alaptanterv (NAT) tervezete.
A cél az, hogy a magyar diákok versenyképes, a munkaerőpiacon és az életben
is értékes, valamint a nemzeti kultúrát
korszerűen átadó tudást szerezzenek az
iskolapadban. Mikor fog életbe lépni az
új alaptanterv, sikerült-e már a tervezetet megismerni, megismertetni a tanárokkal? Van-e változás a tantervben
ebben az évben az előzőekhez képest?
– A NAT tervezete még egyeztetés alatt,
illetve maga a tervezet finomítás alatt van.
Egyes részleteiről már hallottunk. Érdem-

ben azonban még nem ismerhettük meg.
Konkrétan nem tudjuk milyen változásokat
hoz. Megjelenéséig a módszereinkben
továbbra is az élménypedagógia alkalmazását igyekszünk leginkább alkalmazni,
mert a mai gyerekeket a régi módszerekkel
hatékonyan tanítani már nehézkes.
A gyermekek nevelésének első és legfontosabb színtere a család, az iskolánk feladatait csak a szülőkkel együttműködve
tudja megoldani. Ezért nevelésünkben és
oktatási folyamatainkban, kiemelkedő szerepe van a pedagógus–szülő–tanuló kapcsolatrendszernek, a bizalomra épülő
együttműködésnek, az egymás kölcsönös
tiszteletére, a toleranciára, az együttműködési készségre és egymás kölcsönös segítésére, támogatására.
– Most is lesznek témahetek?
– Igen, természetesen folytatódnak a
megkezdett projekthetek.
•2019. február 25. és március 1. között
„Pénz7”pénzügyi és vállalkozói Témahét.
•2019. március 18-22. Fenntarthatósági
Témahét.
•2019. április 8-12. Digitális Témahét.
– Milyen rendezvényekkel készülnek a
gyermekek számára? Mikor lesznek a
szünetek?
Utolsó tanítási nap: 2018. június 14.
A tanítási napok száma: 181.
Őszi szünet: 2018. október 29-től 2018.
november 2-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018.
október 26. (péntek),
A szünet utáni első tanítási nap: 2018.
november 5. (hétfő).
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Nyílt tanórákon a szülők bekukkanthatnak gyermekeik tanóráiba, amelyet november 13-15. között tartanak az iskolában.
A pedagógiai célra 6 tanítás nélküli
munkanap felhasználása
2018. október 13.
DÖK nap
2018. november 5. Őszi nevelési értekezlet
2018. november 12. Pályaorientációs
nap
2018. december 15. Vetélkedő
2019. április 17.
Tavaszi nevelési
értekezlet
2019. június 8.
Tantestületi kirándulás
Köszönöm a beszélgetést. Sikeres tanévet kívánok a tantestület vezetőinek,
tanárainak és az intézmény minden dolgozójának!
Lumei Joli

Téli szünet: 2018. december 24-től 2019. január 2-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: nap 2018. december 21.
(péntek).
A szünet utáni első tanítási nap: 2019. január 3. (csütörtök).
A szorgalmi időszak első féléve 2017. szeptember 1-től 2018.
január 25-ig tart. Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a
tanulót, illetve gondviselőjét 2018. február 1-ig tájékoztatják a
félévi értesítő által.
Tavaszi szünet: 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. április 17. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap: 2019. április 24. (szerda).
Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban
2018. október 13. szombat tanítási nap, melyen az október 22-i
hétfői napot,
2018. november 10. szombat tanítási nap november 2-i pénteki
napot,
2018. december 1. szombat munkanap, amelyen a december 24-i
hétfői napot,
2018. december 15. szombat munkanapon a december 31-i hétfői munkanapot dolgozzák le.
Felmérések kicsiknek és nagyoknak:
Az első évfolyamos tanulók körében, akiknél az óvodai jelzések
vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, az általános iskoláknak 2018. október 12-ig fel kell mérniük a gyermekeket. Célja a kisdiák eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése,
illetve az alapkészségek sikeres megalapozása.
Az alapkészségek mérésére 2019. május 22. napján kerül sor, a
nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő hatodik, nyolcadik
évfolyamos tanuló esetében a szövegértést és a matematikai eszköztudás fejlődését vizsgálják. A német nyelvi mérés 2019. május
29-én zajlik.
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az
iskoláknak az ötödik évfolyamtól, nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók esetében 2019. január 9. és 2019. április 26. között kell elvégezni. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2019. május 31-ig töltik fel a NET FIT®
rendszerbe.

ELÉRHETŐSÉG:
Szigetbecse – Makád Általános Iskola
2321 Szigetbecse, Makádi út 46-48.
Igazgató: Raffay Béla
Igazgatóhelyettes: Csoba Attiláné
telefon:
igazgató: 24/513-520
igazgatóhelyettes: 24/513-521
fax: 24/513-520
e-mail cím: becseiskola@gmail.com
weboldal: www.becseisuli.hu
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Képviselő-testületi ülések
A Szigetbecsei Krónika előző lapszámának megjelenése óta két alkalommal tartott az Önkormányzat Képviselő-testülete ülést, augusztus 22-én és
szeptember 12-én. Az ülések legfontosabb témái voltak:

•

Szigetbecse területén az óvodai, általános iskolai gyermekek étkeztetésére kiírt pályázat

•

Ékezési térítési díjak módosítása

•

Óvoda beruházásával kapcsolatos szerződések megkötése

•

Államkincstári és Állami Számvevőszéki ellenőrzések

•

Szociális tűzifára pályázat, téli rezsicsökkentési támogatás
igénylés

•

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj

•

Pályázatokról tájékoztató

Önkormányzatunk pályázatot írt ki
Szigetbecse területén az óvodai, általános iskolai gyermekek étkeztetésére. A
pályázat benyújtására három szervezetet
kértünk fel, akik közül egyedül a BREZIFERI Kft. adta be pályázatát. Képviselők
nyilatkozata szerint az eddigi szolgáltatással, melyet a Breziferi Kft. nyújtott,
elégedett a lakosság. Szigetbecse Község
Önkormányzat Képviselő-testülete Szigetbecse területén az óvodai, általános
iskolai gyermekek étkeztetése tárgyban
kiírt pályázat nyertesének a BREZIFERI
Kft.-t hirdeti ki és vele a közétkeztetési
szerződést megköti.
***
Gacs Ilona aljegyző tájékoztatta a testületet, hogy a gyermekétkeztetésre kiírt
pályázat nyertese Brezina Ferenc vállalkozó, aki a pályázat kiírása előtt is szállította az ételt az iskolába, óvodába. A vállalkozó 2 éve nem változtatta az étkezési
térítési díjakat, de most emeli az árakat.
Javaslata alapján az Önkormányzat rendeletet alkotott az új étkeztetési térítési
díjakról. A szülők a nyersanyagnormát
fizetik, ami a teljes összeg 60%-a, a rezsiköltséget pedig meg kell igényelnünk
az Államtól.

Nyersanyagnorma 60%:
tízórai:
75 Ft/nap + áfa
óvodáskorú ebéd 290 Ft/nap + áfa
iskoláskorú ebéd:320 Ft/nap + áfa
uzsonna:
75 Ft/nap + áfa
felnőtt ebéd:
360 Ft/nap + áfa.
Rezsiköltség 40%:
tízórai:
48 Ft/nap + áfa
óvodáskorú ebéd 160 Ft/nap + áfa
iskoláskorú ebéd:17 Ft/nap + áfa
uzsonna:
48 Ft/nap + áfa
felnőtt ebéd:
204 Ft/nap + áfa.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat
Képviselő-testülete Szigetbecse településen a 2017. évre vonatkozóan a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és azt elfogadta.
***
A Képviselő-testület az óvoda beruházással kapcsolatos szerződések megkötéséről tárgyalt, mivel feladata a közbeszerzési tanácsadási feladatok ellátására,
valamint közbeszerzési eljárások teljes
körű lebonyolítására, a műszaki ellenőri
feladatok ellátására, valamint a projekt-

menedzsment tevékenységre a megfelelő
személyt kiválasztani. Az ellátandó feladatokra pályázatot írt ki az önkormányzat. Több pályázat érkezett, közülük a
következő személyeket választotta ki a
testület a munkák elvégzésére
– Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a PM_OVODAFEJLESZTES-2017/47 projekthez kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység ellátására megbízási szerződést köt
Vásárhelyi Nagy Máriával (2300
Ráckeve, Balabán u. 55/B). A megbízási
díj összege bruttó 7.274.000 Ft.
– Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a PM_OVODAFEJLESZTES-2017/47 projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására megbízási szerződést köt a SIORG
Kft.-ve. A megbízási díj összege bruttó
3.048.000 Ft.
– Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a PM_OVODAFEJLESZTES-2017/47 projekthez kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátására megbízási szerződést köt a Mezei és
Vancsura Ügyvédi Irodával (1065 Budapest, Nagymező u. 47. I. em. 5. ajtó). A
megbízási díj összege 900.000 Ft + Áfa.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához.
– Az Önkormányzat a felsőoktatási
hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztndíjrendszer
2019. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési
önkormányzat által nyújtott támogatás
összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
– Az Önkormányzat kötelezettséget
vállal arra, hogy a Bursa Hungarica
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Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója keretében a
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://www.
eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
internet címen elérhető EPER-Bursa
rendszerben rögzíti.
– Az Önkormányzat nyilatkozik arról,
hogy az EPER-Bursa rendszerben általa
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
***
Gacs Ilona aljegyző tájékoztatást adott,
hogy az előző évben a Magyar Államkincstár ellenőrzést tartott a Polgármesteri Hivatalnál. Most az utóellenőrzés
során ellenőrzik, hogy az akkor megállapított hiányosságokat pótolták-e. Az utóellenőrzés során megállapították, hogy
részben teljesítették.
Készítenünk kellett egy intézkedési
tervet, amit megküldtek a Kincstárnak.
Az intézkedési terv tartalmazza, hogy a
hiányosságokat 2018. szeptember 30-ig
pótolniuk kell. Állami Számvevőszék is
ellenőrzést tart nyár eleje óta Szigetbecse

Önkormányzatánál. Ellenőrzik az önkormányzat gazdálkodását, valamint a gyermekétkeztetést a 2016-2017. évekre vonatkozóan. Jelenleg folyamatosan küldik
a kért anyagokat az ellenőrzéshez, és
jelezték, hogy helyszíni ellenőrzést is
fognak tartani. Ez is óriási terhet jelent a
hivatalnak, mert a napi feladatok mellett
még ezzel is terhelik a dolgozókat.
***
A Képviselő-testület augusztus 18-án
tartott ülésén határozott arról, hogy szociális célú tűzifa pályázatot nyújt be. A
pályázat benyújtása megtörtént. A téli
rezsicsökkentés végrehajtását követően
szükségessé váló további intézkedésekről
szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján felkérik az önkormányzatokat, hogy összesítsék és továbbítsák a
Belügyminisztériumnak azoknak a háztartásoknak az igénybejelentését, akik a
téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesültek.
A tájékoztatás, valamint az igénybejelentő nyilatkozat Szigetbecse honlapján
megtalálható. Az igénylést 2018. október
15-ig lehet benyújtani az önkormányzatokhoz.
***
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Takács András polgármester és Csoba
Attiláné képviselő megköszöni mindenkinek a falunap szervezésében, lebonyolításában végzett munkáját. Bíznak
benne, hogy a jövőben is hasonló színvonalon tudjuk majd megszervezni rendezvényeinket.
***
Testületi ülésen Takács András polgármester tájékoztatást adott a kerékpárúti
pályázati lehetőségről. A pályázati kiírásról a médiából már értesült önkormányzatunk, de a kiírás még hivatalosan nem
jelent meg, ezért a támogatási kérelmet
még nem tudtuk beadni.
Az eddig beadott pályázatok közül
várni kell még a LEADER pályázati döntésekre, valamint az útépítési támogatás
döntéseire is.
A további fejlesztési munkákat (buszmegállók, iskola előtti járdaszakasz) a
kivitelező még nem tudta elkezdeni
kapacitási nehézségei miatt.
A Móricz Zsigmond és Fazekas Mihály utca közti utcanyitás földmérési
munkái a földmérő és az önkormányzat
ügyvédje közötti jogi és adminisztrációs ügyek, egyeztetések miatt várat
magára.

Tájékoztató a téli rezsicsökkentésről
A Kormány a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően
szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.
(VII. 27.) Korm. határozatban arról döntött, hogy a téli
rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások is
egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.
A természetbeni támogatás (tűzifa, szén, propán-bután
palackos gáz, fűtőolaj, brikett) csak a fűtőanyagra vonatkozik,

a támogatás nem fedezi az egyéb, pl. a szállítási, darabolási
költségeket.
A támogatást csak azok a háztartások vehetik igénybe, akik
nem rendelkeznek vezetékes gáz-, vagy távhő szolgáltatási
szerződéssel és korábban nem részesültek a téli rezsicsökkentésben. Az igényt a mellékelt „Igénybejelentő Nyilatkozaton”
nyújthatják be az önkormányzathoz.
Az önkormányzat az igényeket továbbítja a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, ahol azt összesítik, szúrópróbaszerűen ellenőrzik.
Az igénybejelentés végső határideje 2018. október
15.
A Belügyminisztérium az önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig
tájékoztatja a Kormányt, a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről ezzel egyidejűleg születik
kormánydöntés.
A nyomtatvány átvehető és benyújtható a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási időben vagy letölthető a www.szigetbecse.hu
oldalról.
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Ünnepre készülünk
Mióta nemzeti ünnep október 23-a?

1989. október 23-án Szűrös Mátyás, aki
az Országgyűlés elnökeként átmenetileg
ellátta a köztársasági elnöki teendőket is,
Budapesten kikiáltotta a Magyar Köztársaságot.
Október 23-a az 1956-os forradalom és
szabadságharc kezdetének, valamint a
Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja, 1991 óta hivatalos nemzeti
ünnepünk. 1956. október 23-án a magyar
nép a diktatúrára forradalommal válaszolt, fegyveres felkelés robbant ki a
szovjet megszállás ellen. Az egyetemi
diákság országszerte tiltakozott a kommunista diktatúra ellen, ezen a napon
pedig tömegmozgalommá tudott válni a
szervezkedés. Nagy Imre beszédében
reformokat ígért a kétszázezer főre duzzadt tömegnek. A felkelők elfoglalták a
Magyar Rádió épületét, a szovjet csapatok vérbe fojtották a forradalmat, majd a
Kádár-rezsim megtorló intézkedéseket
foganatosított.
Természetesen ezután nem lehetett
október 23-át ünnepelni, az eseményeket
ellenforradalomként kommunikálták.
Nagy Imre miniszterelnököt 1958-ban
kivégezték, ellene irányuló koncepciós
per eredményeként. A börtönudvaron
temették el, majd az Új Köztemető 301es parcellájába, jeltelen sírba tették. Az
1980-as év végén, ahogyan a rendszer
gyengült, egyre inkább nyilvánosságra
került, hogy mi is történt akkor. 1989.
június 16-án a Hősök terén 250000
búcsúztak tőle és társaitól, majd a 301-es
parcellába ünnepélyesen újratemették.
1989. október 23-án több tízezer ember
gyűlt össze az Országház előtti Kossuth

Lajos téren. Katonai díszegység sorakozott fel, ünnepélyesen felvonták az állami
zászlót, és a magyar nép sorsfordulóihoz
kötődő történelmi zászlókat az állami
zászlóhoz vitték. Déli 12 órakor, a harangszó után megjelent országházi dolgozószobájának erkélyén Szűrös Mátyás, az
Országgyűlés elnöke, aki átmenetileg a
köztársasági elnöki teendőket is ellátta.
Üdvözölte az ország polgárait, a magyarokat a nagyvilágban, hazánk külföldi
barátait, majd így folytatta: „Most, a XX.
század vége felé közeledvén, a szabad,
demokratikus Magyarország megteremtésében Kossuth Lajos, Károlyi Mihály és
Tildy Zoltán nevével összekapcsolódó
előző magyar köztársaságok nyomdokain
haladunk, amikor azok demokratikus és
nemzeti hagyományainak szellemében, s
az utóbbi 40 esztendő – különösen az
1956-os októberi népfelkelés és nemzeti –
tanulságaitól is indíttatva megalkottuk az
új köztársaság törvényes alapjait... A
Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam lesz, amelyben a polgári
demokrácia és a demokratikus szocializmus értékei egyaránt érvényesülnek.”
Az ország új államformájáról és nevéről szóló bejelentést hatalmas ováció
köszöntötte, a harsonások díszjeleket fújtak. Aznap első ízben emlékeztek meg
legálisan a fővárosban és az országban az
1956-os forradalomról, este tízezrek
gyűltek egybe a Kossuth téren, a rendezvénysorozat központi eseményén.
Magyarország államformája az őszirózsás forradalmat követően, 1918. november 16-án lett először köztársaság „népköztársaság” formájában, ezt 1919. március 21-én felváltotta a Tanács-
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Mennyből az angyal
(részlet)

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?
Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
– A költő, a szamár, s a pásztor –
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik, –
mennyből az angyal
(Márai Sándor: New York, 1956.)

köztársaság. 1920. március 18-án kormányrendelet helyezte hatályon kívül a
forradalmak intézkedéseit, s a két világháború között, Horthy Miklós kormányzósága idején az ország „király nélküli
királyság” volt.
1946. január 31-én a nemzetgyűlés
eltörölte a királyság intézményét, Magyarországot köztársasággá nyilvánította
(ezt február 1-jén hirdették ki), majd
1949. augusztus 20., a kommunista alkotmány életbelépése után Magyarország
államformája népköztársaság lett. A harmadik köztársaság kikiáltására negyven
évvel később, 1989. október 23-án került
sor, a magyar történelem e sorsfordító
napja az alkotmányos rendszerváltási
folyamat kiemelkedő eseménye lett.
Az 1990. május 2-án összeült szabadon
választott parlament elsőként elfogadott
törvényében az 1956-os forradalom és
szabadságharc kezdetének, valamint a
köztársaság 1989. október 23-ai kikiáltásának emlékére nemzeti ünneppé nyilvánította október 23-át.
(Forrás: hvg.hu)
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Megnyílott az óvoda
„Megnyílott az óvoda, varázslatos palota.
A falakról vidám bábok kuncogják a nagyvilágot.
Itt nevetgél sok barát, felfedezünk száz csodát…”
Szeptember 03-án benépesült a Szigetbecsei Tóparti Óvoda mind a három csoportja. A gyerekek újra birtokba vették játékaikat,
örömmel üdvözölték egymást és az óvó néniket, rengeteget beszéltek és meséltek a nyári élményeikről. A kisóvoda közelgő
lebontása miatt, a Mókus nagycsoportos gyerekek a művelődési házban kezdték meg a nevelési évet. Igyekeztünk hangulatos
óvodai helyszínné varázsolni a kultúrház számunkra kijelölt helyiségeit. A gyerekek jól érzik magukat, hamar belakták a helyiségeket és otthonosan érzik magukat az udvaron is. Itt szeretném megköszönni kolléganőimnek, Wágnerné Ádám Ildikónak,
Márta Andrásnénak, Bódis Nikolettnek a sok áldozatos munkát, melyet a költözés során nyújtottak.
Az idei óvodai létszámunk a következőképpen alakult:
Katica – Kiscsoport:
25 fő
Süni – Középső csoport:
17 fő
Mókus – Nagycsoport:
22 fő
Összesen 64 gyermek kezdte el a
2018/2019-es nevelési évet óvodánkban.
Néhány jó tanács az óvodakezdéshez,
nem csak a most kezdő óvodásoknak
1. Első lépésként szokjuk a gondolatot,
hogy bár gyermekünk mintha csak
tegnap született volna, mégis óvodába
fog járni. Örüljünk neki, hogy már
ilyen nagy, és hogy egy új világ nyílik
meg számára.
2. Kipróbálhatja magát egy kis közösségben, ahol számos új dolgot fog megtanulni. Ezek az első önálló lépései,
amelyeket a mi segítségünkkel, de a
jelenlétünk nélkül fog megtapasztalni.
Gondoljuk végig az új napirendet, mert a
rendszeresség egyben biztonságot is
jelent majd a gyermek számára:
• Tervezzük meg a reggeleket, hogy
hánykor fogunk kelni, hogy legyen idő
még egy nyugodt közös reggelire, és
hogy nyugodtan, mindent összerendezve tudjunk indulni.

• Gondoljuk végig, hogy megyünk majd
az óvodába? Az őszi reggeli közös
séták gyönyörűek lehetnek, és nagyon
jó beszélgetésekre adhatnak alkalmat,
az első hetekben viszont célravezetőbb
lehet az autó választása, hogy a reggeli
búcsút ne nyújtsuk túl hosszúra.
• Döntsük el előre, még az óvodai év
kezdete előtt, hogy hány órára megyünk gyerekünkért.
• Kiscsoportban jó minden nap ugyanahhoz az időponthoz tartani magunkat,
mert a kisgyerek még nem tesz különbséget a napok között. Ha szeretnénk,
hogy ott aludjon a gyerekünk délután,
akkor jó minél előbb erre a rendszerre
ráállni.
• Amikor gyermekünkért megyünk az
óvodába, utána mindig hagyjunk legalább egy órát arra, hogy csak rá figyeljünk. Hallgassuk meg élményeit,
gondolatait, legyen ez ünnep, hogy
megint együtt lehetünk. Töltsük fel
gyermekünk kis tartályait, hogy másnapra is legyen tartaléka.
• Tervezzük meg az estéket is, aminek
titka, hogy hagyjunk időt mindenre.
Nyugodt fürdésre, vacsorára, fogmosásra, és persze a kihagyhatatlan esti
mesére.
Óvodapedagógusaink a beszoktatási idő-

szakban megteremtett bensőséges kapcsolatokat a mindennapok tevékenységformáiban, a gyermek szocializációs fejlődése, fejlesztése érdekében segítik, követik. Elengedhetetlennek tartjuk a gyermekkel a reggeli „érintős” kapcsolatteremtést. A gyermekről szerzett benyomásaink segítenek az egyéni bánásmód
megválasztásában. A különleges gondozást, bánásmódot igénylő gyermekeket
elfogadó szeretettel, példát mutató figyelemmel segítjük. Lehetőséget nyújtunk
arra, hogy a gyermek gyakorolja azokat
a viselkedési, udvariassági formulákat,
amelyek az emberi kapcsolattartáshoz, a
csoportban éléshez nélkülözhetetlenek.
A közös élményekkel az összetartozás
érzését erősítjük. A csoportban kialakult
biztonságot nyújtó szokásrenddel segítünk elfogadtatni a gyermekkel a csoport
viselkedési szabályait. Óvodánk dolgozóinak hangneme, szeretetteljes kapcsolatteremtő stílusa, minta a gyermek, a
szülő számára, a gyermeket utánzásra
ösztönzi. Az idei nevelési évben is sok
programmal, élménnyel, kirándulással
tesszük színesebbé a gyerekek óvodai
mindennapjait!
„Csináljon bármit, ami nyitogatja
szemét és eszét, szaporítja
tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik.
De mi már tudjuk, mire megy a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan
mozgó, eleven eszű és
tevékeny ember váljék belőle.”
(Varga Domokos)
Kívánok minden gyermeknek, szülőnek és kollégámnak sikeres, tartalmas, élményekben bővelkedő, boldog
nevelési évet!
Schneckné Bukovszky Judit
intézményvezető
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Hivatása az egészségmegőrzés, gyermek- és nővédelem

Bemutatkozik Lazur Erika, Szigetbecse védőnője
Köztudatunkban a mai napig is az áll, hogy a területi védőnők a legfontosabb
életszakaszoknál – a gyermekvárásnál, az újszülött fogadásánál, a családi élet
kialakításánál, a gyermekek óvodába, iskolába menetelénél vannak jelen a család életében. A területi védőnők látják el az óvodákban az egészségfejlesztési
tevékenységet, az iskola-egészségügyi ellátást. A védőnőképzés fejlődésével,
felsőfokú szintre emelésével lehetővé vált, hogy a védőnők egyre nagyobb önállósággal és felelősséggel vegyenek részt a preventív (megelőző) ellátásban.
Több forrásból is hallhatjuk, hogy a nővédelem területén a jövőben új feladatok
épülhetnek be a védőnő alapfeladatai közé. Szigetbecse védőnője most egy idősebb korosztálynak szervezett szűrővizsgálattal, a csontsűrűségi vizsgálat megszervezésével is magára vonta a figyelmet, nagy rokonszenvet nyerve ezzel a
lakosság körében. Lazur Erikát felkértem egy bemutatkozásra a Krónika olvasói
számára is.
– Születésemnél fogva Apajon élek.
Vácra jártam egészségügyi középiskolába,
majd Budapesten 1990-ben végeztem el az
Egészségügyi Főiskola védőnői szakát.
További tanulmányaim után a családgondozó szakvédőnői képesítést is megkaptam.
A főiskola befejezése után Apajon helyezkedtem el, ahova – helyettesként – a mai
napig is visszajárok. 2017-től vagyok
Szigetbecsén főállású védőnő. 2013-ban
fél évet már dolgoztam itt, így nem volt
ismeretlen számomra a hely. Akkor azonban még véglegesen nem tudtam maradni
a községben. Két gyermekem van, akiket
egyedül nevelek. Zsolti fiam most végez
Gödöllőn, mint vadgazda mérnök. Encsi
lányom ez évben kezdte tanulmányait a
Szegedi Tudományegyetem Dentálhigiénikus szakán.
– Melyek a legfontosabb feladatai a
védőnői szolgálatnak?
– A védőnői szolgálat feladatai nagyon
sokrétűek, főleg kisebb településeken, ahol
nincs külön területi és iskolai védőnő.
Közre kell működni a várandós nő egészségi állapotát ellenőrző alapvető vizsgálatok elvégzésében, Ezek például: testsúlymérés, testmagasságmérés, vérnyomásmérés, pulzusszámolás, emlők megtekintése,
magzati szívműködés vizsgálata stb.
Figyelemmel kell kísérni a várandós nő
szociális, családi és munkahelyi körülményeit, egészségi és pszichés állapotát.
Tájékoztatjuk a várandós nőt a rá vonatkozó jogosultságokról. Felkészítjük a szülésre, újszülött fogadására, ellátására,
kiemelt figyelemmel az anyatejes táplálás

elősegítésére. Gyermekágyas gondozásnál
segítséget nyújtunk és tanácsot adunk a
szülést követő egészségi állapottal, életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban.
– 2017-ben és ez évben hány várandós
anyával foglalkozott?
– Előző évben 9 gyermek, ez évben a mai
napig 10 fő született Szigetbecsén, s még 5
születés várható. Így ennyi anyával foglalkoztam, illetve foglalkozok jelenleg.
– A gyermek életkorának előrehaladtával is sok feladat hárul a szolgálatra.
– Így igaz. Figyelmet fordítunk a gyermek testi és lelki fejlődésére, szocializációjára, gondoskodni kell az életkorhoz kötött
szűrővizsgálatok megtörténtéről, szükség
esetén a gyermeket háziorvosához irányítjuk. Segítséget nyújtunk az életkornak
megfelelő egészséges életmódra nevelésről. Tájékoztatjuk a családokat az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról.
Szervezzük és dokumentáljuk ezeket.
Nagyon szoros az együttműködés a háziorvosokkal, gyermekorvosokkal, intézményekkel és a gyermekjóléti szolgálattal.
Nagyon fontos feladat a gyermek oltásainak megszervezése, oltóanyag beszerzése,
oltás lebonyolításában való segítség. Ez
Magyarországon nagyon jól működik,
kiemelkedően magas az „átoltottság”.
– Hogy történik az óvodások és iskolások egészségügyi vizsgálata, szűrése?
– Községünkben 64 óvodáskorú gyermek
egészségi állapotot kísérjük figyelemmel.

Egy törvénymódosítás következtében az
óvoda épületében jóformán csak a tisztasági vizsgálat miatt jelenhetünk meg. Az
óvodáskorú gyermek vizsgálata, oltása
csak a szülő jelenlétében történhet, így a
szülőnek a gyermeket be kell hozni a védőnői szolgálathoz. Mivel a legtöbb óvodás
szülő dolgozik, ezért rugalmas időbeosztással, egyeztetésekkel igyekszünk megoldani a vizsgálatokat.
Általános iskolánkban is elvégezzük a
150 fő feletti tanulók tisztasági vizsgálatát,
szervezzük és végezzük az osztályok szűrését, oltását. A tanulók pedagógusok kíséretében jönnek át a vizsgálóba.
A kötelező oltásokon mindenki megjelenik. A nem kötelező védőoltások igénybevétele már megoszlik, de elmondhatom,
hogy a szülők többsége ezt is kéri gyermekének.
– Milyen gyakorisággal látogatja a
védőnő a gondozásában levő családokat
otthonukban?
– A területi munkánkhoz hozzátartozik a
családok látogatása is. A csecsemő kórházból való távozása után 2 munkanapon
belül kell otthonában megnézni a babát és
anyukáját. A szülést követő első időszakban gyakrabban, majd igény és szükség
szerint látogatjuk őket. A megnövekedett
feladatok, adminisztráció miatt erre sokkal
kevesebb időt tudunk fordítani, mint
amennyit szeretnénk.
– Milyen gyakorisággal és milyen
tanácsadást köteles a területi védőnő
tartani?
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– Tanácsadást tartunk heti egy alkalommal 2 órában a várandós anyák részére,
valamint heti egy alkalommal 2 órában a
csecsemők, gyermekek részére. Mivel
nagyon sok szülő dolgozik és a mi szűrési
feladataink is kibővültek, ez a pár óra nem
elegendő erre a feladatra. Ezért igyekszünk még külön időpontokat is megbeszélni a szülőkkel, hogy igénybe tudják venni
szolgálatainkat.

gálatot végző orvosokat, akik nagyon jó
szakemberek. Megkerestem őket Szigetbecse lakosságának szűrése végett is, szerencsére elvállalták az ingyenes szűrést. A
csontsűrűség vizsgálata elég körülményes
és időigényes, több orvos, háziorvos, szakorvos megkeresése, rendszeres felkeresése
után lenne lehetséges csak szűrővizsgálat
szervezése nélkül. Nekünk most ezt 3 alkalommal sikerült megszervezni – kényelmesen és rövid idő alatt – itt helyben, így a
csontritkulásban szenvedő beteg egy éven
át kedvezményesen kaphat gyógyszert a
szakember javaslata alapján.
Az osteoporosis (csontritkulás) szűrővizsgálat segít felderíteni az azt kiváltó
okokat, és az időben elkezdett terápiával
megelőzhető a csonttörés és annak hoszszantartó kezelése. Lappangó kórnak is
nevezik, mert eleinte semmilyen tünetet
nem okoz. Sokszor a fáradékonyság, az
ellenálló képesség csökkenése, a háti görbület fokozódásának hátterében már kifejezett csontritkulás áll. Kialakulása elsősorban az idősebb korra tehető, és ez részben természetes élettani folyamat következménye is lehet, de több rizikófaktor
súlyosbíthatja a csontvesztés mértékét.
A vizsgálat lebonyolításához, a vele járó
adminisztrációhoz, további feladatok lebonyolításához, értesítésekhez, helyigényhez,
nagyon pozitívan állt hozzá dr. Csernyi
Zsuzsanna háziorvos, Kalmár Erika
asszisztens, valamint az önkormányzat is.
Köszönet illeti az ő segítségüket is.

– Ebben az évben több alkalommal
szervezett térítésmentes csontsűrűség
vizsgálatot, melyet nagyon-nagy örömmel fogadott a lakosság? Ez is feladatkörébe tartozik, vagy önkéntesen, szakmai hivatástudatból figyelt oda a lakosság ez irányú egészségmegőrzésére?
Miért tartja nagyon fontosnak a csontszűrést?
– Több éve ismerem a csontsűrűség vizs-

– Hány főt sikerült elhozni a szűrővizsgálatra? Milyen megállapítások szü-
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lettek? A megjelentek közül sok ember
szorul orvosi ellátásra, gyógykezelésre?
– 126 fő szűrővizsgálatát sikerült elvégezni, ebből 26 fő részére állapított meg a
szakember gyógyszeres kezelés szükségességét. Ez átlagosnak mondható a megjelentek arányához viszonyítva. Arra törekszünk a háziorvossal együtt, hogy további
térítésmentes (pl. anyajegy) szűrővizsgálatokat tudjunk szervezni a lakosságnak.
– Mennyire ismerte és szerette meg
községünk lakosságát?
– A szűrővizsgálat kapcsán más korosztályú lakosságot is sikerült megismernem.
Tapasztalatom szerint a községben nagy az
összetartás, egymás segítése. Nagyon örülök, hogy Szigetbecsére kerültem és hogy
elvállaltam a védőnői munkát. Szeretek itt
dolgozni.
Köszönöm az interjút. A lakosság
nevében köszönjük Erika lelkiismeretes
szakmai munkáját. Bízunk benne, hogy
sokáig tevékenykedik még lakosságunk
egészségmegőrzése érdekében.
Lumei Joli

Gyermekrejtvény
megfejtések:
Nevek címekben: 1. Zalán futása 2. Jónás
könyve 3. Alice Csodaországban 4. Dorottya… 5. Anna örök 6. István öcsémhez
7. Hogy Júliára talála. 8. Emil és a három
iker 9. Szegény Zsuzsi a táborozáskor 10.
Rózsa és Ibolya.
Halhatatlan múzsák: 1. Juhász Gyula 2.
Balassi Bálint 3. Petőfi Sándor
Matematikusunk: Neumann János. A
számítástechnikában.
Tyúkos matek: 40 tojást.
Nyári tábor: 20 percig, hiszen egyszerre
ették.
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SAKK HÍRADÓ
2018. augusztus 25-én került sor a XI.
Falunapi Sakktorna megrendezésére.
Részt vettek a szigetbecsei és környékbeli sakkozni szerető fiatalok, felnőttek.
A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel az önkormányzat és az SE képviselői.
A verseny egyéni, schnell formában
zajlott. Losonczi Lajos tanár úr vezette a
jegyzőkönyvet. Csuka Gyula szakosztályvezető volt a verseny bírája. A rendezvényt Takács András polgármester
nyitotta meg és adta át a díjakat.
Megnyitójában üdvözölte a megjelenteket, méltatta az eddigi sakktornák szerepét községünk sportéletében.
Kifejezésre juttatta többek között, hogy ez a verseny,
melyet XI. alkalommal rendezünk meg, ma már szervesen
igazodik a falunapi műsorokhoz.
Ezt követően – a verseny lebonyolítása előtt – a jelenlévők ünnepélyes hangulata közepette átadta a megyei I. osztályú csapatbajnokságon elért 3. helyezésért járó bronzérmeket, a kupát és oklevelet csapatunknak, csapatunk tagjainak. Átadta még a meglepetésként ható tárgyjutalmat, a
községünk címerével ékesített egy-egy palack finom bort.
Az eseményt óriási taps követte.
Polgármester úr az átadás során kifejtette, hogy csapatunk elmúlt évi szereplése az eddigi 12 év csúcspontját
hozta. A csapat a megyei bajnokságban és a Magyar Sakkvilág Kupa versenyen elért teljesítménye elismertséget
jelent községünknek megyei és országos szinten egyaránt.
Tudjuk, hogy ezt a szintet nehéz lesz tartani a jövőben, de
bízunk csapatunk erejében, szorgalmában. Ehhez – lehetőségeinkhez mérten – mi is megadunk minden segítséget.
A díjátadót követő sakkverseny kemény küzdelmeket hozott, amelyet id. Áj László nyert meg Tábor József és Katona Tamás
előtt. Az első helyezett kupát, érmet, oklevelet, a második, harmadik helyezett érmet, oklevelet vihetett haza. Tárgyjutalomként
a Magyar Sakkvilág magazin egy-egy példányát kapták meg.
Az új bajnoki év szeptember 16-án kezdődik. Ellenfélként érkezik hozzánk Dunakeszi csapata.
Jó sakkozást, sok sikert!
Dr. Csuka Gyula szakosztályvezető

Nyugdíjas Klub
A Szigetbecsei Nyugdíjas Klub szeptemberben megtartotta őszi
első klubestjét. A klub vezetője tájékoztatta tagtársait a művelődési házban helyet kapott óvodás csoport miatt, az épület helyiségeinek megváltozott használatbavételi lehetőségéről, valamint a
nyári programokról és az év további klubfoglalkozásainak témáiról. Ezt követően kedves pillanatokra került sor, amikor is a 70
éves klubvezetőt Marikát, valamint Feigl Lászlónét 80 éves és
Lerner Pétert 85 éves születésnapja alkalmából köszöntötték a
klub tagjai és az önkormányzat vezetői. A köszöntés után fergeteges jókedvvel, a klubtagokra jellemző jó hangulatban folytatódott
a klubest.

2018. szeptember-október

SZIGETBECSEI KRÓNIKA

15

GYERMEKSAROK
Képes rejtvény

SUDOKU
Töltsd ki az ábrák üres négyzeteit az 1-től 9ig terjedő egész számokkal úgy, hogy minden sorban és oszlopban, valamint a vastag
vonalakkal határolt területeken belül valamennyi szám csak egyszer szerepeljen.

Ábécében az állatok
Alkoss állatneveket az ábécérendbe szedett betűkből, majd írd be őket
a mellettük lévő sorba. A középső oszlopban egy újabb élőlény neve
alakul ki. Mi a neve?
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Tompa Mihály: Ősszel
(részlet)
Az ősz nyájas verőfényén ülök,
Körültem sárga, száraz lomb zörög;
Oly jó itt künn nekem!
A természetnek hervadása
Beszél lelkemnek csendesen.
Sápadt vagyok, mint az ősz s hallgatag,
Nem érzek én sem mély fájdalmakat;
S míg bús szellő susog
S nyájas sugár dereng az őszben:
Ajkam sóhajt, – és mosolyog.

Anyakönyvi hírek
Születések:
2018. április 25-én született
Povenczki József és Schwarczenberger Anita gyermeke
ZALÁN JÓZSEF
2018. július 12-én született
Nagy Gabriela és Szendrői Richárd gyermeke
PÉTER
2018. július 31-én született
Csörgő Tibor és Major Kinga gyermeke
MIA
2018. augusztus 13-án született
Asók Gábor és Kobelák Beáta gyermeke
SZABOLCS LÁSZLÓ

Köszönet
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik édesapánk, Horváth József
temetésén részt vettek és a család fájdalmát részvétükkel,
koszorúk és virágok elhelyezésével enyhítették.
A gyászoló család
***
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
özv. Wadle Józsefnét (Molnár Ilonát)
utolsó útjára elkísérték, gyászunkban osztoztak,
sírjára elhelyezték az emlékezés virágait, koszorúit.
A gyászoló család

Házasságkötés:
Glöckl Kitti és Varga Szilárd
2018.09.08. napján házasságot kötöttek

Elhunyt
Horváth József

elhunyt 2018. július 26-án

élt 83 évet
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