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Már a külső falak felhúzásánál tart a
Tóparti Óvoda építése. Az április 1-én megkezdett kivitelezés tervezett futamideje
kilenc hónap, ezt követően kezdődnek az
„apró” munkálatok, az óvoda berendezése.
A 298 817 803 forint összegű projekt
megvalósulásával a három óvodai csoport
korszerű környezetbe kerül. A csoportszobák közvetlen teraszkapcsolattal rendelkeznek majd a játszóudvar felé. Az utcafronton
kétszintes épület lesz, a földszinten tornaszoba szertárral, szülői és akadálymentes
wc, szülői fogadó épül. Az emeleten csak az
intézmény dolgozói által használt helyisé-
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gek kapnak helyet. A környezetvédelmi
szempontok miatt napkollektorokat is felszerel a kivitelező. A telek előtt nyolc parkolót és egy akadálymentes parkolót is
kialakítanak. Az előkert, a játszóudvarok
parkosítottak lesznek.
A pályázat célja az óvodai ellátáshoz való
hozzáférés javítása, és a szolgáltatások
minőségének fejlesztése, ami a korszerű és
csodálatos környezetbe helyezett óvodai
épület felépítésével maradéktalanul megvalósul.
A PM ÓVODAFEJLESZTES 2017 /47-es
számú projekttel régi álmát váltja valóra

Önkormányzatunk döntése értelmében ez évben is megrendezzük a falunapot, amelyre 2019. augusztus 31-én (szombaton) kerül sor a Balassi téren. Képviselőink, a civil szervezetek és az önkormányzat dolgozói ismét nagy szervezőmunkával
készülnek a programra. A lakosság, a résztvevők szórakoztatásáról, a kellemes időtöltésről ismét népszerű sztárvendégek is
gondoskodnak. Így az Irigy Hónaljmirigy 4 fővel 17:00 órakor,
V-Tech együttes 19.30 órakor, Bódi Guszti és Margó 21.00 órakor lép színpadra.
Természetesen más fellépőink is lesznek, sőt a gyermekek
részére kis vidámpark érkezik, s nem fog elmaradni a főzőverseny, a sakktorna sem.

Szigetbecse Község Önkormányzata. A pályázatot még 2017-ben nyújtotta be, a várva
várt támogatói döntés 2018-ra született meg.
A vissza nem térítendő, 95% támogatás
azonban az eltelt időszak alatt kialakuló építőanyagár-robbanás miatt már nem bizonyult elégségesnek, ezért az eredetileg 5%os saját forrás emelése szükségessé vált. A
megemelkedett önerő biztosításához újabb
forráskiegészítő pályázatot nyújtott be a testület, amely jelenleg elbírálás alatt van.
Vásárhelyi-Nagy Mária
projekt menedzser

Mindezekről részletesebb programajánlatot fogunk közreadni augusztus hónapban.
Az eredményes falunap lebonyolításához a jelentős önkormányzati költségvállalás mellett a lakosság, vállalkozók anyagi
támogatást is szeretnénk kérni. Kérjük, támogassa a falunapi
rendezvényünket „támogatói jegy „vásárlásával, melyek megvásárolhatók az Önkormányzat Képviselő-testületének tagjainál, valamint a program helyszínén. A támogatói jegyek 1000,
5000 és 10.000 Ft-os címletekben kaphatók. Szívesen fogadjuk
tombola felajánlásaikat, valamint a Szigetbecse Községért Közalapítvány 11742070-20009616 OTP-s számlájára utalt hozzájárulásaikat is.
Köszönettel a Szervező csapat
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Szeretnék tájékoztatást adni a Kedves
Olvasóknak Sportegyesületünk tevékenységéről, különös tekintettel a 2019. évben
eddig teljesült munkájáról.
Szigetbecse Sportegyesületünk kettő
szakosztályt működtet. Labdarúgó Szakosztályunk 1950 óta folyamatosan működik, melyhez szorosan kapcsolódik az utánpótlás nevelés. Sakk Szakosztályunk több
mint 10 éves múlttal rendelkezik. A jelenlegi sportvezetés tagjai 20 éve ugyanazok a
személyek. Elnök: Schmidt Mihály; elnökhelyettes, labdarúgó szakosztályvezető:
Riedl Béla, sakkszakosztály vezető dr. Csuka
Gyula, pénzügyi vezető Sorodi László,
vezetőségi tagok: Bogdán József, id. Jánosi
Miklós, Takács Sándor, Tisztán Ferenc,
Schwarczenberger Zsolt, Illés Lajos.
Sportegyesületünk feladata a labdarúgóés sakkcsapat megyei bajnokságban való
versenyeztetése, valamint az utánpótlás
nevelése a „Bozsik”-tornákon való részvétellel.
2019. januártól teljesen új alapokra helyeztük a labdarúgó szakosztálynál az utánpótlás nevelést. Földi Szabolcs és Kiss
Csaba vezetésével egy nagyon komoly, korszerű utánpótlás nevelés folyik. Jelenleg a
gyermekek létszáma 20-25 fő, amely folyamatosan bővül.
2019. évi kiemelt rendezvényeink: Farsangi sakktorna, Húsvéti tojásfutás, Húsvéti
bál, sportmajális, utánpótlás „Bozsik”-labdarúgótornák, búcsúi bál. A fent felsoroltakból kiemelkedik a Húsvéti tojásfutás,
melyet 1950 óta megszakítás nélkül a Szigetbecse Sportegyesület szervez. Az idei
esztendőben is nagyon sok, 500-600 fő
mutatott érdeklődést. Hosszú évek óta
Schmidt Mátyás és családja öltözteti a futó
fiúkat, köszönet érte. Futóink voltak Fábrik Máté és
ifj. Schmidt Sándor. Ebben
az évben Juhász Ferenc és
családja népviseletbe öltözve kapujukban megvendégelte a rendezvényre látogatókat, amely új színfoltja lett
a tojásfutásnak. A Húsvéti
bál szervezőit is megilleti a
köszönet munkájukért. Idén
is nagyon sok tombolafelajánlást kaptunk, amit ezúton szeretnék megköszönni
a felajánlóknak: ifj. Csömöri
Jánosnak, ifj. Karczagi Sándornak, Juhász Máriának,
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Öcsi Fodrászatnak, Cserna Juliannának,
Sutyi & Satyi étteremnek, Mayer Juliannának, Ráckeve, Ildikó fénymásolónak.
Másik kiemelt rendezvényünk a sportmajális, amelynek a megrendezésére május 1én került sor. Ez a rendezvényünk több mint
30 éves múltra tekint vissza. Kezdetben kispályás labdarúgó tornaként indult, amely 20
éve kiegészült gyermek labdarúgó tornával,
különböző gyermekprogramokkal, bemutatókkal (karate, zumba). Az idei sportmajális
sikeres volt, hiszen a felnőtt labdarúgó tornára 9 csapat nevezett. 1-3. helyezett csapatok oklevélben és pénzdíjazásban részesültek, a 4. helyezett csapat oklevelet és pezsgőt kapott.
A röplabda női torna 3 csapat részvételével zajlott. Az legjobb eredményt elért csapat kupát és érmeket kapott, míg a 2. és 3.
helyezett csapatoknak érmeket adhattunk
át. Gyermekfocira is 3 csapat nevezett. A
gyermekek érmeket, csokoládét és üdítőt
kaptak nagyszerű játékukért. Földi Szabolcs 50 perces bemutató edzést tartott a
gyermekekkel, amelyet nagyon sok szülő és
kisgyermek láthatott. Azóta többen jelezték
a vezetőség felé, hogy szeretnék gyermekeiket beíratni a fociedzésre. A majálisra kilátogató gyermekeknek is osztottunk csokoládét. Köszönjük a felajánlást a NIKA –
Szatócs Kft.-nek; Falusi Közértnek, valamint önkormányzatunknak.
Az elmúlt 5 évben a sportmajálist az
Önkormányzattal közösen rendeztük. Ezúton szeretném megköszönni a sportvezetőknek és az önkormányzati képviselő-testület
tagjainak a szervezésben és a lebonyolításban való segítségüket.
A Szigetbecse Sportegyesület működéséhez a legtöbb anyagi támogatást a Szigetbecsei Önkormányzattól kapjuk, melyet
nagyon köszönök. A
Szigetbecse Községért Közalapítványhoz benyújtott anyagi
támogatási
kérelmünk is eredményes
volt, amelyet szintén
köszönök.
Köszönöm mindazon cégek és magánszemélyek támogatását, akik pénzbeli
vagy egyéb formában
támogatták
egyesületünket
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(sporteszközök, mezek vásárlása; térkő; műtrágya, festékek stb.).
2018. évben pályázatot
nyújtottunk be az MLSZ-hez
TAO-s támogatásra, mely két
részből állt.
Első részben automata öntözőrendszer kiépítésére, valamint öltöző tetőfelújítására;
második részben utánpótlás
neveléshez sporteszközök vásárlására kértünk támogatást.
Pályázatunk sikeres volt, ~ 13
millió forintot engedélyeztek.
Ebből a Sportegyesületnek
30% önrészt kell biztosítani,
a 70%-ot a vállalkozók TAO-s
támogatásával kell megoldani.
Köszönöm dr. Oros Máténak, pályázatírónknak, eredményes munkáját. Terveink
kivitelezéséhez az összeget a vállalkozó
szponzorok társasági adójukkal támogatták.
Kovács Krisztián (Profil Center Kft.) 4,5
millió forintot, Hevesi Antal (Mobiltrans
Zrt.) 500 ezer forintot utalt, amit nagyon
szépen köszönök sportegyesületünk valamennyi tagja nevében is.
E pályázattal régi álmunk vált valóra, hiszen a sportpálya automata öntözőrendszere
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2019 márciusában elkészült, és nagyon jól
működik. Vigyázzunk, rá, óvjuk értékeinket!!! A beruházás értéke 6,5 millió forint,
ebből 5 millió forint a pályázati összeg, 1,5
millió forint önrészt a sportegyesületnek
kellett biztosítani. A sportöltözőnk felújítására, valamint az utánpótlás sporteszközök
vásárlása projektrész ez év második felében
valósulhat meg. Ehhez a projekthez két vállalkozó segített társasági adójuk felajánlásával: PNP SOLE Kft. (Karczagi Sándor) és
Mineral Logistics Szállítási, Kereskedelmi

Januárban kezdtük el a
közös munkát a szigetbecsei
sportegyesülettel. Akkor öt
igazolt játékosunk volt, ezt
mára már megnégyszereztük. Így az U7, U9 és az
U11-es Bozsik Tornákon is
tudtunk csapatot indítani.
A gyerekek többsége januárban volt először fociedzésen, így mondhatni a nulláról kellett kezdenünk építkezni. Ennek megvan a maga előnye és hátránya is. Az
eddigi együttműködés sikere a srácok fejlődése mellett, hogy kiléptünk a pofozózsák szerepkörből és bátran mondhatom, hogy minden ellenünk játszó
csapatnak nehézséget tudtunk okozni a mérkőzéseken. Sok
munka áll még előttünk, így a nyári szünetben is tartani fogjuk a
heti három edzést, amit a korosztályok teljesen külön végeznek.
Nagyon örülnénk, ha egyre több gyerek kapna kedvet és próbálná
ki magát ebben a sportágban, így várunk 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

és Szolgáltató Kft. (Markó
László), összesen 3.000.000
Ft-tal. Melyet ez úton is szeretnénk megköszönni.
Nagyon sok sportvezetőnk a szombat-vasárnapját
és heti 2 nap 2x2 óráját teljesen ingyen feláldozza, hogy
a csapatok sikeres működésének feltételeit biztosítsa.
Köszönöm Takács Sándornak; Illés Lajosnak; Sorodi
Lászlónak; Földi Szabolcsnak; Kiss Csaba. Külön
köszönöm Tisztán Ferencnek mérkőzéseken való mindenkori főrendezői tevékenységét, valamint a hazai
mérkőzések előtt a pályafestéseket. Köszönöm Bogdán Józsefnek a
Húsvéti tojásfutás előkészítését (iskolásokkal tojásgyűjtés), a sportmajális röplabda
torna feltételeinek biztosítását, valamint
Riedl Bélának a Húsvéti tojásfutás és a bál
szervezésében nyújtott segítségét.
Megköszönöm az összes vezető és a tagság munkáját, kitartását. Büszke vagyok,
hogy ilyen lelkes, összetartó emberekkel
dolgozhatok.
Schmidt Mihály
Szigetbecse Sportegyesület elnöke

éves srácokat a futballpályára. A majális alkalmával
betekintést nyerhettek egy
átlagos edzésünkbe, aminél
különös figyelmet fordítunk
a különböző kondicionális
képességek fejlesztésére,
mint például a gyorsaságfejlesztés, ami ezekben az
időszakokban a leginkább
fejleszthető.
Kiss Csaba barátommal a
szívünkön viseljük a környék labdarúgó tehetségeinek a sorsát, így nagyon
szeretnénk minél több srácnak olyan alapot adni, aminek a birtokában fel tudják majd venni a versenyt, ha esélyük adódik egy
magasabb szintre lépni. Köszönjük a Szigetbecse SE vezetőségének, hogy lehetőséget adott arra, hogy közelebb kerüljünk a céljainkhoz, ami nem más, mint az itteni fiatalok optimális képzése
és esélyteremtés a labdarúgóvá váláshoz.
Földi Szabolcs edző
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A Szigetbecsei Krónika ez évi első számában Pap Kornélia újságíróról, sportolóról, volt Szigetbecsei Krónika szerkesztőjéről olvashattak
az érdeklődők.
Most újabb
nagyon
szép eseményről
számolhatok be.
A Magyar
Sportújságírók
Szövetsége Életműdíjjal ismerte el Pap
Kornélia munkásságát, aki 1960-tól huszonöt éven át „kemény, törhetetlen harcosként” tudósította a Népsport olvasóit az evezés, a torna és az
íjászat versenyeiről.

2019. május-június

Pap Kornélia hiába jár már a 89. életévében, reggelente mindig
felpattan a biciklijére, s a ráckevei Fidelio Idősek Otthonától kiteker a Duna-parti házához. Pláne mostanság, hiszen itt a szép idő,
ápolhatja, gondozhatja gyönyörű virágait, kertjét. Azon a napon is
éppen kertjében volt, amikor a Magyar Sportújságírók Szövetségének két alelnöke, dr. Csisztu Zsuzsa és Mravik Gusztáv
megérkezett hozzá, hogy átadja az MSÚSZ életműdíját. Bár
Kornélia 85 évesen, ha nem is evezős csónakkal, de kajakkal rendszeresen vízre szállt, azt már nem vállalta, hogy elutazzon
Budapestre, és az április 26-i, jubileumi sportújságíró-kongresszuson vegye át a díjat. Vendégeit azonban nagy szeretettel fogadta, s
a díj méltó helyére kerül, a három év sportolója kitüntetés és a triplázásért járó serleg mellé.
Ezúton is szívből gratulálunk Kornéliának!
Lumei Joli

Április 6-án ismét nagyon szép számmal gyűlt össze a lakosság a művelődési ház udvarán, hogy megtisztítsa az utak mellé, tavak
mellé és az erdőbe eldobált szeméttől a községet. Sikeres volt a nap, hiszen pár konténer szemét ismét elvitelre került a szemétgyűjtők
jóvoltából. Jellemző volt a napra, hogy egy-egy civil szervezeti csoport parkok rendbetételére is vállalkozott, így szépítették is a község
parkjait, besegítve ezzel is a kicsi létszámú közhasznú munkára vállalkozó dolgozóknak, a falugazdának. A jól végzett munka után jó
hangulatban fogyaszthattuk el a finom ebédet. Köszönjük a munkát, a részvételt ezúton is.
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Szigetbecse lakossága ez évben is tovább
ápolta a híres tojásfutást, melyet a 18. század
elején Stájerországból, Ausztriából idetelepített sváb családok hoztak magukkal. A nagyböjt utáni szombat délután a házakban már
össze lettek készítve a rendezvényre tartogatott
tojások, melyekért a tojásgyűjtő gyerekek be is
kopogtak és telerakták vele a kosaraikat. Így a
Petőfi Sándor utcában ismét hosszú sort sikerült belőlük kirakni. A két nemzetiségi ruhába
öltözött fiatal, ez évben ifj. Schmidt Sándor és
Fábrik Máté, tánclépéseik közben szorgosan
dobálgathatták velük az utca két szélén várakozó nézőket. Nemzetiségi ruhába öltöztek iskolás lányaink is, hogy német nyelvű énekkel,
verssel köszöntsék az idelátogatókat. A szórakoztató, hangulatos tojásfutás mellett a tojáski-

Június 1-én, szombaton került sor a már hagyománynak számító
sramli party megrendezésére. Fellépett a Tóparti Óvoda Blumenkranz és Sonnenschein tánccsoportja, a Szigetbecsei Zenebarátok Köre és a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének tánccsoportja. A látványos táncot és vidámságot adó műsor
után a Gerecse Party zenekar húzta a „lábalávalót„ éjfélig. A becsei
asszonyok sváb eredetű süteményeket sütöttek a programra kilátogatóknak. Nagyon hangulatos, jól sikerült est volt. Köszönjük a
Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és Szigetbecse
Község Önkormányzatának a program anyagi támogatását, a fellépők szereplését és a szervezők munkáját.
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állítás ismét nagyon szépre sikerült. A
kiállítás látogatói szebbnél szebb hímes
tojásokat, technikákat leshettek el. Kausitz
Károlyné aprólékos munkái mellett a
Dekupázs klub tagjai is bemutatták műveiket. Ez évben még a bukovinai tojásdíszítéssel is meg lehetett ismerkedni. Első
alkalommal került sor a rendezvényen egy
„nyitott kapu”-ra, melyet Juhász Ferenc és
családja kezdeményezett, akik étellel és
itallal vendégelték meg a betérőket.
Köszönjük nekik és a rendező Szigetbecsei Sportegyesületnek, Szigetbecsei
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és
minden segítőnek a munkáját.
Lumei Joli
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•

Óvodafejlesztési többlettámogatás igénylése

•

Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola átszervezése

•

Beszámoló a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. tevékenységéről

•

Ráckeve Járási praxisközösség alapítása

•

2018. évi költségvetés végrehajtása

•

Beszámoló a 2018. évi gyámügyi tevékenységről és a Polgármesteri Hivatal munkájáról

A Szigetbecsei Krónika előző lapszámának
megjelenése óta három alkalommal tartott az
Önkormányzat Képviselő-testülete ülést,
2019. április 1-én, május 2-án és május 30-án.
Az üléseken hozott legfontosabb döntések,
tájékoztatások:
Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a PM ÓVODAFEJLESZTES 2017 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében, tekintettel a közbeszerzési
eljárás során keletkezett bruttó 19.315.811 Ft
forráshiányra, 18.350.020 Ft összegre költségvetési támogatási igényt nyújt be a Magyar
Államkincstár felé.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal
arra, hogy a többlet-támogatáson felüli, bruttó
965.791 Ft összegű saját erőt saját bevételei
terhére biztosítja. Képviselő-testülete megbízza az Expertus Project Kft.-t, hogy az óvoda
beruházáshoz többlettámogatási kérelem
benyújtásához szükséges dokumentációt állítsa össze. A Képviselő-testület a feladat elvégzésére 150.000 Ft-ot, siker esetén további
150.000 Ft sikerdíjat biztosít.
***
A Képviselő-testület a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola tervezett átszervezését
támogatja. Az átszervezéssel Szigetbecsén az
általános iskola, valamint a szülők igényének
megfelelően néptánc, illetve társastánc oktatás
valósulna meg.
***
A Képviselő-testület a Dabas és Környéke
Vízügyi Kft. 2018. évi tevékenységéről és
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadta. Kérte a kft. képviselőjét, hogy a község
területén lévő tűzcsapok állapotát, működését
rövid időn belül vizsgálja felül.
***
Talajterhelési díjjal kapcsolatban a képviselők a következő módosításokat hozták Szigetbecse vonatkozásában: a talajterhelési díj
egységdíjának mértéke 1.200 Ft/m3 (törvény-

ben meghatározott összeg), - 85%-os díjfizetési kedvezményre jogosult az, aki 2019.
szeptember 30. napjáig a közcsatorna-hálózatra ráköt, – díjmentességre jogosult az az ingatlantulajdonos, aki nyilatkozza, hogy ingatlana
csak kerti csappal rendelkezik.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Szigetbecse
Község Önkormányzata és a Ráckevei Járási
Praxisközösség (2300 Ráckeve, Szent István
tér 18/b) között együttműködési megállapodás
jöjjön létre. A „Ráckevei Járási Praxisközösség” célja az egészségügyi alapellátás eredményességének és hatékonyságának javítása,
az alapellátás prevenciós tevékenységének
erősítése érdekében, a prevenciós programokhoz kapcsolódóan Szigetbecse község felnőttés gyermek lakosságának általános egészségi
állapotának javítása, valamint az ehhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása.
***
A Képviselő-testület május 30-i ülésén
megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat és
intézményei 2018. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolót. A képviselő-testület a 2018. évi
beszámolót 562.869 e Ft bevételi és 351.795 e
Ft kiadási (ebből: a Tóparti Óvodáét 63.096 e
Ft bevételi, 59.311 e Ft kiadási, Szigetbecsei
Közös Önkormányzati Hivatalét 58.898 e Ft
bevételi 58.174 e Ft kiadási, Szigetbecse
Község Önkormányzatáét 440.876 e Ft bevételi, 234.311 e Ft kiadási) főösszeggel állapította meg.
***
A 2018. évi gyámügyi és gyermekjóléti
tevékenységről a Ráckeve és környéke Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője Wulz Rita és Reiszner Katalin szolgálatvezető írásban számolt be a Képviselő-testület felé. A szolgáltatás célja:
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szol-

gáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermekek testi és lelki egészségét. Továbbá
a családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermekek visszahelyezését. A gyermekjóléti
központ fő feladatkörei: hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, speciális szolgáltatások
biztosítása, szakmai támogatás nyújtása az
ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára. A gyermekjóléti szolgáltatás
egy szervezeti és szakmai egységben –
működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és
gyermekjóléti központ keretében. Személyi
feltételek a feladatok végrehajtásához megfelelőek. A család- és gyermekjóléti szolgálat
szervezeti egység munkatársai a családsegítők, a család- és gyermekjóléti központ szervezeti egység munkatársai pedig az esetmenedzserek. A tárgyi feltételek, épület, technikai
berendezés is megfelelő.
A 2018-as évben Szigetbecsén 3 gyermek
és 3 felnőtt volt ellátásban a szolgálatnál, mely
összesen 2 családot érintett. Ebből hatósági
kötelezéssel érintett 3 fő. Tanácsadás keretében pedig 11 főnek nyújtottak segítséget. A
pszichológiai tanácsadást folyamatosan 3 fő
vette igénybe, összesen 31 alkalommal. A
településen a védőnői beszámoló szerint kiskorú, illetve válsághelyzetben lévő várandós
anya nem volt a 2018-as évben.
A településen 4 alkalommal került sor
környezettanulmány készítésére hatósági ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei
Járási Hivatal felkérésének eleget téve.
Ellátási területükön több alkalommal jelentek
meg bíróságon, illetve rendőrhatóságnál tanúvallomás megtételére. Szigetbecse tekintetében 2018-ban erre egy alkalommal került sor.
***
A képviselők még tájékoztatást kaptak a
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi munkájáról.
***
Takács András polgármester úr tájékoztatást adott egy újabb pályázati lehetőségről,
mely szerint a Hivatal további felújítására, fűtés korszerűsítésére nyílik lehetőség a pályázat elnyerésével.
***
Képviselők az ülésen még megtárgyaltak a
sramli parti, az André Kertész születési évfordulója alkalmából a megemlékezési, valamint
a falunap előkészítéséből adódó feladatokat.
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2019. május 4-én került sor a szakosztály
ünnepélyes évzárójára. A rendezvényen részt
vettek Szigetbecse és Szigetszentmárton sakkozói, valamint az önkormányzat és az SE
képviselői, vezetői. Napirend volt a sakkév
értékelése, szalon sakk, baráti beszélgetés és
az ünnepi ebéd elfogyasztása. Az értékelés
során elemeztük a 2018/19. év eredményeit,
a létszám és anyagi helyzetünket, a hogyan
tovább feladatait.
A megyei I. o-ban a 10 fős csapatbajnokságban 16 sakkozót neveztünk. A tavalyi
bronzérmes helyezés után az idén a 4. helyet
tudtuk megszerezni. Ez jó eredménynek
tekinthető, hiszen az elit körben tudtunk
maradni. Sakkozóink tudása alapján a 3. hely
is elérhető lett volna a még fokozottabb koncentráció mellett.

VÉGEREDMÉNY:
Helyezés
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Csapat
Szigetszentmiklós
Dunakeszi
Dunaharaszti
Szigetbecse
Vác
Szob
Göd
Nagykáta
Törökbálint

Pont
57
48,5
44,5
42,5
39
35
35
29,5
23,5

Személyes értékelés: A bajnokságban
kiemelkedően szerepeltek: Katona Tamás
(egyszer sem kapott ki, 75%-os teljesítmény), Leidl István (70%-os teljesítmény).
Jól szerepeltek még Áj László, Tábor József,
Kiss László, Rosenberg Róbert, Kiss Miklós.
A sakk népszerűsítésének jó fórumai voltak a nyílt háziversenyek, így a Farsang
Kupa és a Falunapi Sakktorna is. A Magyar
Sakkvilág Kupa országos versenyein idén
nem tudtunk részt venni létszámgondok
miatt.
Anyagi és tárgyi feltételek maradéktalanul
rendelkezésre álltak. Döntő fontosságú volt e
tekintetben is az önkormányzat segítsége
(költségek, kulturált versenykörülmények,
számítógépes adminisztráció stb.).
Törekedtünk az önfenntartás eszközeit is
alkalmazni. Sakkozóink „támogatói tagdíj”
címen önkéntes alapon ez évben is 5000 Ftot fizettek be. Borbély József, Schwarczenberger Zsolt és Kiss Miklós ennek a többszörösét adományozta. Sárközi Dezső sakkbarátunk, mint külső segítő is hozzájárult 5000
Ft-tal. Köszönjük!
A csapat vidéki szállításai kiemelt fontossággal bírnak. Továbbra is élen járt ebben Áj
László, Borbély József, Szabó Mihály, akik
minden fuvart vállaltak, ez részükről évi 1416.000 Ft hozzájárulást jelentett. Önzetlensé-

gük példaadó. A többi személygépkocsival
rendelkező tagunk is részt vett a szükséges
szállításokban.
Köszönjük a tavalyi megyei évzáró értekezletre a község buszával történt szállítást.
Az anyagi lehetőségek fenntartása azonban
megköveteli a külső segítség igénylését is.
Személyi feltételek alapvetően biztosítva
vannak. Azonban utánpótlási gondokkal is
számolnunk kell a jövőben. Korosodik a csapat, egyre több a betegség is. A fiatalok csak
néha jelentkeznek sakkozásra. Ennek oka
lehet az iskolai leterheltség, külföldi munkavállalás, távolabbi tanintézetekbe, kollégiumokba való felvétel stb.).
A csapatvezetésben is fontos az önkéntes
segítségnyújtás. Ebben is aktív szerepet tölt
be Schwarczenberger Zsolt és Szabó Mihály,
akik a szakosztályvezető munkáját hozzáértéssel, folyamatosan segítik.
Hálásan megköszönjük azok segítségét is,
akik nélkül a sakkozás zökkenőmentességét
nem teremthettük volna meg. Így Lumeiné
Jolikának, aki a helyi újságban a sakk népszerűsítését segítette kiteljesedni. Nagy
Imréné, Gabikának, aki az országos engedélyek és egyéb fontos adminisztrációs feladatok intézését segítette. Losonczi Lajos tanár
úrnak, aki a nyílt versenyek zavartalan vezetését irányította. Szerediné Magdikának, aki
a sakkrendezvények előkészítését folyamatosan végezte. Szabóné Katikának, aki az
ünnepi ebédek elkészítését évek óta vállalja.
Csuka Gyuláné Irmának, a rendezvények
előkészítésében nyújtott segítségért és a
finom süteményekért. Köszönjük a megjelent vezetők önbizalmat növelő és a feladatok jobb megoldását segítő hozzászólását.
Az elhangzott értékelés és hozzászólások
tükrében a jövőbeni feladatokat az alábbiakban gondoltuk összegezni:
1. A csapatépítés fejlesztésével, az után-

pótlás biztosításával tartsuk fenn elismertségünket a megye sakktársadalmának ragsorában.
2. Törekedjünk az önfenntartási szándék
mellett a külső segítség felkutatására, igénylésére is.
3. Tartsuk meg jó együttműködésünket
Szigetszentmárton csapatával, kölcsönösen
segítsük egymást.
A szakosztály részéről továbbra is szeretnénk igényelni és eredményekkel megköszönni a Szigetbecse Önkormányzat és a
Szigetbecse Községért Közalapítvány segítségét, az SE támogatását.
Sok sikert a jövő évi sakkbajnokságban.
Mindenkinek jó nyaralást, találkozzunk a
Falunapi Sakktornán, melyre minden sakkbarátunkat szeretettel várunk.
Dr. Csuka Gyula
szakosztályvezető

FELHÍVÁS
A Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós intézmény az alábbi munkakörökre
hirdet felvételt:
• bőrgyógyász szakorvos
• radiológus szakorvos ultrahang diagnosztikai jártassággal,
• sebész és/vagy traumatológus szakorvos
• szemész szakorvos
• betegkísérő munkatárs
• endoszkópos szakasszisztens (gasztoenterológiai szakrendelésre)
• orvosdiagnosztikai analitikus vagy magasabb laboratóriumi szakképesítéssel
rendelkező diplomás szakasszisztens
(orvosi laboratóriumba)
• pszichiátriai szakápoló
• röntgen szakasszisztens
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Az anyák megünneplésének története az ókori
Görögországba
nyúlik
vissza.

Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek
anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem
során később is voltak olyan
ünnepek, amikor az anyákat is
megköszöntötték.
Magyarországon 1925-ben a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
tartotta az első ünnepet, a májusi
Mária tisztelet hagyományaival
összekapcsolva. 1928-ban már
miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé
az Anyák napját.
1907-ben a philadelphiai Anna
M. Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt
édesanyja emlékére. Rengeteg időt és energiát szánt arra, hogy
az ünnepet előbb állami, majd nemzetközi ismertségűvé tegye.

Jarvis a célját 1914-ben érte el, amikor Woodrow Wilson amerikai elnök a napot hivatalos ünneppé nyilvánította.
Szigetbecsén óvodásaink, iskolásaink, sőt még nyugdíjasaink is megtartották kis közösségükben az anyák napi ünnepséget, köszöntötték édesanyjukat,
nagymamájukat május első napjaiban. Mégis egyik legmeghatóbb
ünnepség ez évben is az Életfánál
zajlott le. Az esős, hűvös idő ellenére május 5-én sokan eljöttek és
megtekintették,
meghallgatták
anyák napi műsorunkat. Az édesanyákat Takács András polgármester virággal és kedves szavakkal
köszöntötte, majd a Szigetbecse
Községért Közalapítvány tagjaitól
átvehették a gyermekeik emblémáit, emléklapot és a nevüket és születési időpontot tartalmazó kis színes korongokat, melyet az apukák
feltettek az Életfára, hogy ezzel is
szépüljön, gyarapodjon a műalkotás, s a rajta szereplő nevek sokasága.
Köszönjük a Közalapítvány kuratóriumának, hogy immár
13. alkalommal megszervezte az anyák napi ünnepséget.
Lumei Joli
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„Régebben is, mint manapság, a megújulás napját tartották május elsejében. Ekkor már zöld volt a határ. Zöldültek a fák, a legények éjszaka zöld májusfát aggattak a leányok kapuira. És még volt egy nagyon szép hagyomány, amit kár, hogy elhagytak: a májusi köszöntő. A népi szokás legszebbjei közé lehetett volna sorolni. Május hajnalán a cigány muzsikások hát nem éppen mindenkit,
de rendszerint a gazdákat köszöntötték. Kora hajnalban arra ébredtek, hogy a cigányok muzsikáltak az ajtóban. Nem olyan sokból
álló, de szép szokásaik voltak őseinknek. És ha az ember összeszedi a sok aprólékot egy csomóba, akkor látja csak, hogy annak mindegyike valamiről beszél. A legtöbbje a tisztességről, becsületről és az illemről. Noha az csak szórakozás volt az akkori időben is.”
Csorba János májusi köszöntőjéből idéztem.
A népi szokások legtöbbje manapság már elmarad, s a lányok
szomorúságára már májusfát is
alig-alig lehet látni. Egyes vidékeken a nagylányság elismerését
jelentette, ha májusfát kapott.
Ezután már elmehettek a bálba, a
táncmulatságokra a leányzók. A
reggelre díszelgő májusfa kiállítása kinyilvánítása volt annak, hogy
ki-kinek udvarol. Megbeszélték,
kinek állítottak szebb fát, főleg
meg kinek a májusfáját csúfította
el reggelre a haragosa. Az udvarlási szándék komolyságát jelezhette
a fa fajtája, nagysága. Többnyire
szalagokkal, zsebkendőkkel, virágokkal, teli üveg borral, hímes
tojással díszítették fel.
Szigetbecsén ez évben május 1én sportmajálist rendezett a Szigetbecsei Sportegyesület és az Önkormányzat. A rendezvény nagyon jó hangulatban, szép, napsütéses időben zajlott le.
Három röplabda csapat indult a kupáért,

melyet Kiskunlacháza előtt Szigetbecse
csapata nyerte el megérdemelten. Szigetszentmiklós csapata pedig a 3. helyezést érte el. Az ifjúsági röplabdások ver-

senye után a felnőttek is csapatokat
alakítottak és kellemesen elfáradva
piheghették ki magukat egy-egy
pohár üdítő és csokoládé elfogyasztása mellett.
Jó volt tapasztalni a kisgyermekek aktivitását, futballszeretetét,
futballtudását a mérkőzések alatt.
Örömmel vehették át érmeiket a
verseny szervezőitől.
Felnőtt futballversenyre 8 csapat
nevezett be, ilyen fantázianevekkel, mint az Öregtavi öregfiúk,
Alibi, Túróspalacsinta, Lórév SE,
Kávézós brigád, Baráti Társasság,
Veszélyes elemek és a Májfalion.
Helyezési eredmények: 1. Májfalion, 2. Öregtavi öregfiúk. 3.
Alibi.
A jól sikerült sport majálist a
tizenegyes rugó verseny fejezte be.
A lakosság nevében köszönjük a szervezők munkáját és a Sári Metál és a NikaSzatócs Kft. anyagi támogatását.
Lumei J.

Közép-Európa-szerte utak mentén, hidak lábánál, vízpartokon látható az a szobor, amely egy papot ábrázol, mutatóujját ajkára téve,
mintegy csendre intve magát és másokat. A hidak szentje s a gyónási titok vértanúja ő: Nepomuki Szent János. Csehországban IV. Vencel
király felesége őt választotta gyóntatójául. A király pedig Jánostól akarta megtudni, mit gyónt neki a királyné. Mivel nem árulta el, börtönbe vetették és embertelen kínzásoknak vetették alá, majd megkötözve a Moldva folyóba dobták. Mivel sokan szerették és tisztelték,
az emberek keresésére indultak: holttestét apró fénypontok jelezték a vízben. Ezek ma a Jánoskák. Éjszaka csodás fényjelenség (öt csillag) jelent meg a víz fölött, jelezve, hol találják a holttestét. Jánost a prágai Szent Vid Székesegyházban
temették el, sírja zarándokhellyé vált.
Német őseink az óhazából hozták magukkal a szent tiszteletét és választották a falu védőszentjéül.
Hiszen Nepomuki Szent János óv a betegségektől, a tűzvésztől, az árvíztől, a vízimolnárok, hajósok,
halászok védőszentje, a szép halál elősegítője. Tiszteletére szobrot állítottak a Petőfi utcában, ahol 2002
óta felelevenítjük azt az évszázados hagyományt, hogy a szent névestéjén /máj.16./ gyertyákat, mécseseket úsztatnak a vízen. Ez idézi fel azt a csodás fényjelenséget, amely János halálakor keletkezett. A
megemlékező beszéd után a Szigetbecsei Zenebarátok Köre elénekelte azt a régi német éneket, amelyet idős néniktől tanultunk meg, s tulajdonképpen János történetét meséli el. Majd következett az est
fénypontja: a gyerekek csónakba ültek és a Holtág közepén betették a vízbe kis saját készítésű tutajaikat. Visszatérve már lobogott a máglya is, beragyogva a környéket, a távolban pedig, mint pici csillagocskák világítottak a vízen a mécsesek. Közben besötétedett és minden elcsendesedett. Csöndesen és
a csodás élménytől meghatva tért mindenki nyugovóra.
Lumei Joli
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Az idén is véget ért a
versenyidőszak a röplabda sportágban. Ez
mindig így van évvége
felé, de ez most mégis
más. Több szempontból.
Ezeknek a lányoknak
a többsége már 3. osztályos koruk óta röplabdázik (ez meg is látszik).
Ezt láthatják a fenti
képen, honnan indultak,
mi lett belőlük. 6 éven
keresztül kitartottak,
küzdöttek. A röplabda
nem egyszerű, évek kellenek hozzá, hogy a
játék kialakuljon, ehhez
pedig sok-sok kitartás
kell. Évek alatt jöttek,
mentek a csapattársak,
ők maradtak és csinálták
a dolgukat az edzéseken, a versenyeken,
amiknek se szeri, se
száma nem volt. Igazi csapatmunka volt, amit már tavaly is leírtam. Fiúk, akiknek nem volt saját csapatuk, segítették a felkészülésünket az edzéseken. Felnőttek közé jártak ebben az évben
esténként, lehetőséget kapva a játékra, hogy még eredményesebbek legyenek. Ebben az évben az önkormányzat busza töretlenül szállított minket a versenyekre, míg az előző években a
szülők és a DSE támogatásával tudtuk megoldani a sok utazást.
A tantestület is támogatott minket, hiszen a sok hiányzás a tanítási órákról sokszor komoly feladat elé állította az otthon maradtakat, de soha egy szóval nem mondták, hogy ne menjünk.
Mindenkinek hálával tartozunk a sok segítségért.
Életük első mérkőzését 2013-ban a Nyuszi kupát megnyerték
és az általános iskolai pályafutásuk során az utolsót is 2019.

2019. május-június

június 4-én a Bíró Lajos
kupát.
Soha nem volt még
olyan csapatunk, amelyik egy osztályból
tevődött volna össze.
Mi nem 500-1000 fős
iskolából válogattunk,
csak 150 fősből, és csak
egy osztályból. Ezért is
különleges a csapat.
És utoljára, lehet,
hogy az én pályafutásom utolsó csapatát
búcsúztatom e sorok
közt.
Idén szerettünk volna
megye bajnokok lenni.
Nagyon közel álltunk
hozzá. Egy hellyel
csúsztunk le a megye
döntőről. De nem éreztem a csalódottságot,
mert mindenki tudta,
hogy maximálisan mindent megtettünk, elismertük, hogy rajtunk kívül sok jó csapat van, akiktől nem szégyen kikapni, és több nagy iskola csapatát vertük éveken át.
Életre szóló barátságok születtek évek alatt. Bízom benne
hogy a röplabda, a sport, a testmozgás megmarad életük része.
Kívánom nekik, hogy egész életüket ilyen kitartással, odaadással, alázattal éljék le. Sok sikert kívánok mindannyiuknak, és
szeretettel várom és fogadom őket bármikor, ha meglátogatják
iskolánkat.
A csapat tagjai: Barbulszki Míra, Csoba Anita, Erdős
Izabella, Mészáros Andrea, Mészáros Ditta, Mészáros Netti
(6.o.), Michélisz Anna, Oláh Csilla.
Büszke vagyok rájuk.!
Mészáros Edit
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Óvodás gyermekeink harmadik éve képviselik a Szigetbecsei
Tóparti Óvodát a Pest megyei Óvodások Néptánc találkozóján. A
találkozóra május 25-én, szombaton a Dunaharaszti Szivárvány
Óvoda megrendezésében került sor. Idén 27. alkalommal került megrendezésre ez az igazán szép hagyomány. Óvodánk két csoportja, a
Mókus nagycsoport (Sonnenschein Gruppe) és a Süni középső csoport (Blumenkranz Gruppe) gyermekei készültek nagy lelkesedéssel,
szorgalommal és sok-sok gyakorlással. A kitartó munkának meglett
az eredménye, mindkét csoportunk nagyon szép, esztétikus és jól
megkoreografált műsorral állt színpadra. A gyerekek élvezettel táncoltak a szép népviseletükben, a látvány, a gyerekek szép mozgása,
éneke a szülőket és pedagógusokat egyaránt nagy büszkeséggel töl-

tötte el. Mindkét csoportunkat nagy tapssal jutalmazta a közönség,
sok dicséretet kaptak gyermekeink. Köszönetemet szeretném kifejezni a csoportokat felkészítő pedagógusoknak: Márta Andrásné, Éva
néninek és Feketéné Holndonner Máriának, akik nagy lelkesedéssel
és kitartó munkával készítették fel gyermekeinket erre az eseményre.
A fellépés után a gyerekek süteményeket és innivalókat fogyaszthattak, majd lehetőségük volt az óvoda udvarán játszani, kézműves
tevékenységben részt venni, illetve kirakodóvásárban nézelődni.
Ezúton szeretném megköszönni Lerner Marika néninek, hogy a
Német Nemzetiségi Önkormányzat erre a rendezvényre biztosított
számunkra buszt, így segítve az utazásunkat a Dunaharaszti
Szivárvány Óvodába.
Köszönet a szülőknek is, akik biztosították gyermekeik jelenlétét
ezen a rendezvényen.
Reméljük jövőre is részt tudnak venni gyermekeink ezen a rendezvényen, bár lehet, hogy megszakad a folyamat, mert a stafétát az idei
alkalommal egyik résztvevő óvoda sem vette át, így a 28. Óvodások
néptánc találkozójának megszervezése, lebonyolítása kétségessé vált.
Schneckné Bukovszky Judit intézményvezető

Az óvodai ballagásra az idén 2019. 05. 31-én, pénteken 17 órakor
került sor. Ennek az eseménynek fő résztvevői a Mókus csoportos
gyerekek voltak. A műsor három részből állt, elsőként a búcsúzó
nagycsoport német táncokat adott elő, majd ezt követe a magyar tánc
és végezetül a búcsúzás és ballagás következett.
A gyerekek rengeteg munkával készültek erre az eseményre. Már
a próbák alatt is sokszor meghatódtak, megkönnyezték a búcsúzó
verseket, dalokat. Egyre jobban érezték, hogy hamarosan véget érnek
a gondtalan óvodás évek, melyek tele voltak élményekkel, játékokkal, sok-sok mesével, szeretettel és ölelésekkel. Hamarosan megkezdődik számukra a komoly tanulás, a számok, betűk világának megismerése.
Szeretném megköszönni kolléganőimnek, Éva néninek, Ildi néninek, Niki néninek, a gyermekekbe befektetett munkát, segítséget, a jó

ötleteket, kedves szavakat, melyek mind hozzájárultak ahhoz, hogy a
kiscsemetéinkből okos, önálló iskolások váljanak.
Köszönetet szeretnék mondani a szülőknek is a három év támogatásáért, azért, hogy partnerek voltak a gyermekeik nevelésében, az
újdonságok bevezetésében, és a sok-sok rendezvény, kirándulás
finanszírozásában. A 22 fős nagycsoportból 19 gyermek kezdheti
meg ősszel iskolai tanulmányait. Nagyon büszkék vagyunk rájuk!
Iskolába készülők névsora:
Brezina Réka, Boros Zsombor, Csébi-Pogány Réka, Csillag Anita,
Fekete Botond, Gattyán Nóra, Grill András, Halász Ármin, Karczagi
Balázs Bendegúz, Kith Dóra Viktória, Kovács Flóra, Kovács Léna
Beáta, Molnár Vencel, Őrsi Lelle, Peske Nadin, Schmidt Anna, Soós
András, Szabó Csenge, Szebellédi Tímea.
A gyermekeknek élményekkel teli nyarat, szeptemberben pedig jó
iskolakezdést kívánunk! Reméljük, hogy sok új barátra lelnek, és jól
fogják magukat érezni az iskolában!
Schneckné Bukovszky Judit intézményvezető
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2019. május 5-én született
Feigl Enikő és Boros Csaba gyermeke ABIGÉL LILI
2019. május 17-én született
Takács Sándor és Belák Anita gyermeke ZALÁN HUNOR
Kiss Gergely és Bubori Szilvia Alexandra 2019. május 17-én
Feigl Péter és Hartai Zsuzsanna 2019. május 25-én

Nagy Antal Pál
elhunyt 2019. március 31-én, élt 72 évet
Barkó Zsuzsanna Zselyke elhunyt 2019. április 2-án, élt 14 évet
Német Lajos
elhunyt 2019. április 17-én, élt 82 évet
Kedves Szülők!
Óvodánk, mint minden évben, az idén is 4
hétig lesz zárva.
A zárva tartás ideje:
2019. július 29-től augusztus 23-ig
Nyitás: 2019. augusztus 26-án, hétfőn, reggel 6.00 órakor a
nagyóvodában.
Minden családnak kellemes pihenést és kikapcsolódást kívánok a nyári
szünetre az óvoda összes dolgozója nevében!

A NYOMORULTAK, 2019. november 9. (szombat) 19 óra:
19 db / 5000 Ft
31 db / 3500 Ft
fizetési határidő: 2019. június 28.
AZ OPERAHÁZ FANTOMJA, 2019. december 7. (szombat) 19 óra:
30 db / 5000 Ft
20 db / 3500 Ft
fizetési határidő: 2019. szeptember 12.
MARY POPPINS, 2019. december 21. (szombat) 19 óra:
22 db / 6000 Ft
28 db / 5000 Ft
fizetési határidő: 2019. október 11.
MAMMA MIA! 2020. január 18. (szombat) 19 óra:
5 db / 7400 Ft
22 db / 6100 Ft 23 db / 4100 Ft
fizetési határidő: 2019. november 12.
Ha valaki szeretne jelentkezni valamelyik előadásra,
kérem szóljon!
Telefon: 06 20 4719813
email: csobakriszta65@freemail.hu.
Most még csak az első előadás jegyét kell fizetni, a többire csak
fel kell iratkozni.
Csobáné Szűcs Krisztina
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