XXI. évfolyam 6. szám

2019. november-december

SZIGETBECSEI
KRÓNIKA
KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
A közelgő karácsony alkalmából
szeretettel köszöntjük Szigetbecse minden lakóját! Ünnepi
köszöntőnkben elsőként szeretnénk megköszönni, hogy az
önkormányzati választáson bizalmat kaptunk Önöktől a község, az önkormányzat vezetésére. Újult erővel, lelkesedéssel,
összefogással fogunk hozzá e
nemes feladathoz. Fontos azonban számunkra az is, hogy a rohanó világban egy-egy pillanatra
megálljunk, és számvetést készítsünk
az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb
pillanatokat, és minden szépséget, jóságot
elraktározzunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az elkövetkező új év napjaira is. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyeljünk, és arra gondoljunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb
értékünk. Nem drága ajándékok jelentik szeretetünket, hanem
hogy önmagunkból mit adhatunk.

Az az ember, aki nem csak saját magáért él, aki igazi harmóniát tud teremteni belső világában, saját lelkében és a maga környezetében, mindenekelőtt családjában, ami talán kisugározhat a
barátok, munkatársak felé is. Ahol harmónia, béke, szeretet van,
ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi lelki közösséget, élményt nyújt. Úgy érezzük,
csak így tudjuk az otthon melegét valósággá, megélhetővé tenni,
ami végig kíséri egész életünket és mindig megadja számunkra a
megújulás lehetőségét. Kívánjuk mindenkinek, hogy a szeretet és
a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket. Kívánjuk, hogy
az ünnepi idő – akár egyedül, akár szeretteik körében töltik a
karácsonyt, – segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, felgyógyuláshoz, hogy
az új esztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessék.
E gondolatok jegyében engedjék meg, hogy Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében kívánjunk minden kedves Szigetbecsei Polgárnak békés, boldog karácsonyi
ünnepeket, és eredményekben gazdag új esztendőt!
Sósné Michélisz Edina polgármester és az
Önkormányzat Képviselő-testület tagjai

Gyergyádes Éva, Lumei Sándorné, Csoba Attiláné, Sósné Michélisz Edina, dr. Csernyi Zsuzsa, Keszthelyi László,
Hoffmann Marianna
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Megalakult Szigetbecse új képviselő-testülete

Szigetbecse Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2019. október 28-án
tartotta meg alakuló ülését a művelődési
házban. Az ülésen elsőként Borbély
József, a Választási Bizottság elnöke
ismertette az október 13-i önkormányzati
választás eredményét. Ennek értelmében
Szigetbecse község megválasztott
polgármestere:
Sósné Michélisz Edina
(329 szavazat)
Szigetbecse község megválasztott
képviselői:
Lumei Sándorné
dr. Csernyi Zsuzsanna
Csoba Attiláné
Keszthelyi László
Gyergyádes Éva
Hoffmann Marianna

(305)
(298)
(265)
(261)
(219)
(166)

***
Az alakuló ülésen a képviselők eskütétele után az alpolgármester választására
került sor. Titkos szavazás eredményeként alpolgármester lett Csoba Attiláné
képviselő. Polgármesterünk és alpolgármesterünk eskütétele után sor került a
polgármesteri és alpolgármesteri illetmények és költségtérítések elfogadására.
Szigetbecse Község Önkormányzat polgármesterének illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi tv-ben foglaltak szerint bruttó
398.900 Ft/hó, költségtérítését 59.835 Ftban állapítja meg a testület. A társadalmi

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját
a tv-ben meghatározott maximum
179.500 Ft-nak a 22%-ában, vagyis bruttó 40.000 Ft/hó összegben, költségtérítését ennek 15%-ában, 6000 Ft/hó összegben fogadta el a testület.
***
A napirendet követően Sósné Michélisz Edina ismertette polgármesteri
programját.
„Legfontosabb teendőnk az önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartása, a hatályos jogszabályoknak eleget téve a kötelezően előírt feladatok maradéktalan ellátása. Például:
óvoda, rendelőintézet, védőnői szolgálat
biztosítása, közvilágítás, közutak-közterületek fenntartása, falugondnoki szolgálat
üzemeltetése stb.
Fontos feladatként tartom számon:
– a település külső megjelenésére, tisztántartására, a közterületek, zöldfelületek, árkok folyamatos takarítására
való odafigyelést, ideértve a Dunaparti önkormányzati területek gondozását is;
– a falu lakosságmegtartó szerepének
erősítését. Minden lehetőséget meg kell
ragadni annak érdekében, hogy fiataljaink itt maradjanak, itt alapítsanak
családot, vagy más településekről költözzenek hozzánk;
– a pályázatok előkészítését, és a kulturális programok szervezését is.
Fejlesztések:

Most elsősorban 2019-2020. évben, folyamatban lévő projektek sikeres lezárására kell koncentrálnunk. Legfontosabb
feladatunk az óvodaprojekt lezárása.
Óriási előrelépés egy falu életében egy új
óvoda, de egyben komoly anyagi teher és
felelősség is, amely a munkák befejezéséig minden nagyobb volumenű fejlesztést
háttérbe szorít.
A következő évek gazdasági programját
a Képviselő-testülettel közösen szeretném
majd kidolgozni úgy, hogy az Önkormányzat költségvetése stabil maradjon.
Természetesen igyekszünk, minden
olyan pályázati lehetőséget megragadni,
amely az itt élő emberek életminőségét,
komfortérzetét javíthatja, községünk fejlődését jelentheti.
Benyújtott pályázataink:
A Magyar Falu Program keretében
benyújtott pályázataink:
– Temető - ravatalozó felújítása,
– Járdaépítés, járdák felújításának
anyagi támogatása
– Önkormányzati tulajdonú utak felújítása
– Eszközfejlesztés-közterületek karbantartásához
– Óvodaudvar – játszóudvar kialakítása
– Szolgálati lakás felújítása
Leader Program keretében benyújtott
pályázatunk: színpadtető építése a rendezvénytéren.
Sajnos nem nyerhet minden pályázatunk, vannak olyan tervek, melyek megvalósításán sokat dolgoztunk, és eddig nem
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sikerült kivitelezni, kevés a forrásunk,
nagyobb összegű önerős finanszírozást
jelenleg nem engedhetünk meg magunknak. Ezért beruházásokat időnként el kell
halasztani, vagy hozzáigazítani a pénzügyi lehetőségeinkhez, illetve az éppen
kiírt pályázati lehetőségekhez. Fontos
tényező lehet egy pályázatnál az önerő
biztosítása, illetve az idő szorítása is, van
úgy, hogy nem várhatunk éveket egy-egy
pályázati döntés miatt.

házi sakkversenyeket, sakktornákat rendeznek. A Diák Sport Egyesület röplabdás
lányai kiváló eredményeket értek el.
Fontosnak tartom e sporttevékenységek
szervezését, és az utánpótlás nevelését.
Büszkék lehetünk egyesületeinkre, civil
szervezeteinkre.
Tevékenységükkel a kultúra, a sport, a
közélet területén öregbítették településünk hírnevét. Anyagi támogatásukat
javaslom legalább az eddigi szinten megtartani. Legyen bármilyen rendezvényünk
falunap, tojásfutás, sakktorna, adventi
ünnepség, mindig számíthatunk a fent említett szervezetek helytállására.

egymás rendezvényeit meglátogatni,
együtt gondolkodni, és ha szükséges
közösen képviselni érdekeinket.”

A következő években is megtartjuk szokásos rendezvényeinket, kulturális programjainkat.
Szigetbecse szerencsés helyzetben van,
gazdag kulturális értékekben. Néhány
esemény – a teljesség igénye nélkül –
hogy érzékeltessem, milyen fontos szerepet töltenek be az egyesületek, civil szervezetek településünk kulturális életében.
Ezeken a szervezeteken kívül, természetesen az Általános Iskola és a Tóparti Óvoda részvételére is számíthattunk, és számítunk továbbra is kulturális programjainkon.
– A március 15-ei ünnepség, legnagyobb közösségi ünnepünk, a színvonalas ünnepi műsort az általános
iskola adja.
– Tojásfutás – húsvéti bál – Búcsúi bál–
Majális a Sport Egyesület szervezésében.
– Anyák napi ünnepség az Életfánál,
Kiállítások szervezése az André Kertész Múzeumban, a Faluházban, a
Szigetbecse Községért Alapítvány
szervezésében.
– Sramli party (itt óvodásaink fellépése
színesíti a műsort) – tojásfutás –
hagyományápolás – kirándulások a
Német Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében.
– Falunap – Mikulásfutás Szigetbecse
Önkormányzat rendezésében.
– Színvonalas Klubestek – adventi ünnepség a Nyugdíjas Klub szervezésében.
– A Szigetbecsei Zene Barátok Köre
szinte minden rendezvényünkön fellép.
Egyesületeink támogatása
Szigetbecse Sport Egyesülete Labdarúgó és Sakk szakosztályt működtet. A
Labdarúgó szakosztály közel 70 éve minden évben nevez a bajnokságban. A Sakk
szakosztály sikerei országosan ismertek,

Célkitűzéseim között szerepel az
együttműködések erősítése
– Szigetbecse Község Önkormányzata
legfőbb együttműködő partnerének
tekinti a Német Nemzetiségi Önkormányzatot. Úgy gondolom, hogy továbbra is zökkenőmentes lesz a közös
munka.
– Szeretnénk szorosabb együttműködést
kialakítani a helyi vállalkozókkal,
újra szerveznénk a vállalkozói fórumot.
– Erősíteni kell a kapcsolatot az Általános Iskolával és az egyházi vezetéssel,
ez irányba már sikeres lépéseket tettünk.
– Fontos, hogy településünk jó kapcsolatot ápoljon a környező településekkel, jó lenne a településeken szerveződő programok időpontját egyeztetni,

***
Kedves gesztusa volt az alakuló ülésnek, hogy az új testület megköszönte a
leköszönt polgármester és két önkormányzati képviselő 2014-2019-es önkormányzati ciklusban kifejtett tevékenységét és emléklapot adott át részükre.
***
Az ülésen Borbély József, a Választási
Bizottság elnöke ismertette az október
13-i nemzetiségi önkormányzati választás
eredményét is. Ennek értelmében
Szigetbecse községben a megválasztott német nemzetiségi önkormányzati
képviselők:
Czár János Ferenc
(47 szavazat)
Lerner Mária
(48 szavazat)
Pilczingerné Major Hajnalka
(48 szavazat)
A megválasztott német nemzetiségi
önkormányzati képviselők maguk közt
elnököt és elnökhelyettest választottak.
Szigetbecse Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Lerner Mária lett.
A Szigetbecse Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnökhelyettese Pilczingerné Major Hajnalka lett.
Lumei
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50 éve együtt. Aranyba font napok
Örömteli volt a 2019-es év több házaspár
részére is, hiszen házasságkötésük 50.
évfordulóját ünnepelhették. Kevés embernek adatik meg ez a boldogság, hogy ennyi
évi együttélés után is maradt szívükben
annyi szeretet, hogy összetartozásukat
megünnepelhették, megerősíthették családjuk, barátaik körében. Arany évfordulójukon visszajöttek emlékeikben a felejthetetlen pillanatok, lepergett az 50 évvel

ezelőtti nap, amikor is fiatalon, bizakodva
a jövőben, igaz hittel álltak az anyakönyvvezető előtt. Az emlékezetes nap óta 50
esztendő telt el, kölcsönös megbecsülésben, szeretetben. Községünkben négy házaspár is megélhette ezt a szép kerek évfordulót.
Kedves Házaspárok!
A Szigetbecsei Krónika szerkesztősége
és az Önkormányzat nevében ezúton gratu-

lálunk Önöknek, valamint minden házaspárnak, aki ebben az évben ünnepelte e
szép kerek házassági évfordulóját! További szép éveket kívánunk részükre
egészségben, boldogságban, egymás megbecsülésével, még sok-sok örömben,
békességben!
Juhászné Bérces Anikó költő gondolatait fogadják tőlünk sok szeretettel.

Köszönöm

Marcsinyi János és Nagy Etelka
(1969. április 3.)

Deminger János és Deminger Cecilia Anna
(1969. szeptember 27.)

Brodmann József és Homoki Piroska
(1969. április 19.)

Győri Lajos és Kiss Margit
(1969. október 4.)

Köszönöm, hogy rám találtál,
S a szívedbe befogadtál.
Köszönöm még azt a napot,
Mikor sorsod nekem adott.
Köszönöm az akaratod,
Mi küzdeni megtanított.
Köszönöm a mosolyodat,
Örök optimizmusodat.
Köszönöm a jókedvedet,
Velem szárnyaló lelkedet.
Köszönöm a szeretetet,
Azt a néhány évtizedet,
Amit együtt éltél velem,
A sok jót, mit adtál nekem.
Már csak az a kívánságom,
A sírig legyél a párom,
S majdan csillagragyogásban
Tündököljünk, ott is párban
(Juhászné Bérces Anikó)

Húsz éves a Szigetbecsei Krónika
1999-2019
1999. november hóban vehette kézbe az olvasó a Szigetbecsei Krónika első lapszámát. A kéthavonta megjelenő újságunk kiadása azóta is folyamatos.
Aki olvasta őket, esetleg őrzi is, most végiglapozva, visszatekinthet községünk két évtizedes történéseire, a község fejlődésére, beruházásaira, a középületeink, köztereink, lakóházaink
szépülésére. Krónikánkban megemlékeztünk a történelmi eseményekről, évfordulókról, helyi ünnepségekről, szomszédoltunk a környező településeken is. Igyekeztünk hírt adni iskolásaink tanulmányairól, a diákéletről, óvodásaink mesés programjairól, nevelésükről. Számot adtunk az önkormányzati döntésekről, választási eredményekről. Megismerhettük civil szervezeteink lelkes csapatát, az önkéntesek tevékenységét, összefogását egy-egy feladatra. Megismerhettük néhány szigetbecsei
ember életútját, jelentős családi évfordulókat, együtt örülhettünk gyermekeink sikereinek, s együtt szomorkodhattunk, amikor egy-egy kedves lakosunk eltávozott közülünk.
A születésnap alkalmából nem feledkezhetünk meg a Krónika

első szerkesztőjéről, Pap Kornélia újságíróról, aki 15 évig lelkiismeretes munkával írta a történelmi, irodalmi és szakmai tudásáról árulkodó, elgondolkodtató vezércikkeit, valamint a községi eseményekről adott számot. Az évforduló kapcsán is köszönet illet mindenkit, aki az újság színvonalas, tartalmas megjelenéséhez információival, fotóival hozzájárult.
Köszönet illeti a Press-Print Kft. dolgozóit, akik magas színvonalon végzik a nyomdai munkát, adják ki a Krónikát.
Végül, de nem utolsó sorban úgy gondolom, a lakosság nevében meg kell köszönni az Önkormányzatnak azt a nem kevés
anyagi áldozatvállalását, hogy a Krónikát önkéntes feladatként,
ingyen bocsájtja a lakosság rendelkezésére.
Továbbra is igyekszünk valós, objektív tájékoztatást adni településünk jelenéről, eseményeiről. Reméljük, hogy az eddig
megjelent, és a még ezt követően megjelenő lapszámokat az
elkövetkezendő nemzedék is szívesen fogja olvasni, büszkén
fogja mondani, hogy ez a mi kis falunknak, Szigetbecsének a
Krónikája!
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Halottainkra emlékeztünk
Mary Elisabeth Frye: Vigasztaló vers
Ne jöjj sírva síromig,
nem fekszem itt, nem alszom itt.
Ezer fúvó szélben lakom.
Gyémánt vagyok fénylő havon.
Érő kalászon nyári napfény.
Szelíd esőcske őszi estén.
Ott vagyok a reggeli csendben.
A könnyed napi sietségben.
Fejed fölött körző madár.
Csillagfény sötét éjszakán.
Nyíló virág szirma vagyok.
Néha csendben nálad lakom.
A daloló madár vagyok.
S minden neked kedves dolog…
Síromnál sírva meg ne állj!
Nem vagyok ott, nincs is halál.

Az ősz az egyik kedvenc évszakom. Szeretem, amikor a levelek vörösbe és narancsba
fordulnak. Gyönyörű látványt nyújtanak a holdfényben, és elképesztő változáson esnek
át. Mintha ezekkel a tüzes színekkel kárpótolnák, hogy eltűnik a meleg. Hullnak az elsárgult falevelek, az elmúlás, a megemlékezés időszaka következett. Olyan napok jöttek,
amikor azokra emlékeztünk, akik már nincsenek itt közöttünk, de akiknek az emléke még
ma is szívünkben él. Csak a testük nincs velünk, de csukott szemünk mögött felvillan szelíd mosolyuk, és még itt lebeg körülöttünk néhány itt hagyott szavuk. Hiányuk csendje
még ma is gyakran szívünkbe dobban, és az elmúló évek sem képesek arra, hogy elhalványítsák a lelkünkbe ívódott képüket.
November első napjaiban Szigetbecsén is virágba borult a sírkert, a hozzátartozók
gyertyát gyújtottak halottaik üdvéért. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi. A
katolikus egyház szertartása szerint a reggeli misén ez évben is elimádkozták a mindenszentek litániáját, és november első napjaiban megáldották az új síremlékeket.
Tisztelet illeti azokat a becsei lakosokat, akik a község lakossága által felállított síremlékekhez is virágokat ültetnek, gondozzák, ápolják azokat és környezetüket. Így köszönet özv. Feigl Tibornénak, Tuska Árpádnénak (Tusi mamának), Czár Jánosnak és
Grill Andrásnénak.

Megemlékezés és koszorúzás

Az oroszországi „malenkij robotból” való
hazatérés 70. évfordulója alkalmából a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. november 3-án misére és koszorúzásra hívta a lakosságot a Templomkertbe.
A malenkij robot áldozatainak emlékére
felállított emlékműnél koszorút helyezett el
a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat, Szigetbecse Község Önkormányzata és a Katolikus Egyház képviselői.
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KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÓK
TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!
A DAKÖV Kft. Ráckevei Üzemmérnökségének víziközműszolgáltatási területén (Ráckeve, Dömsöd, Szigetbecse,
Szigetcsép, Szigetújfalu, Makád, Lórév) az alábbi hibabejelentő
és ügyfélszolgálati telefonszámokon és ügyfélszolgálati irodákban
tudnak kapcsolatba lépni cégünkkel:
HIBABEJELENTÉSEK:
Ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban:
+36-30/951-7200 és +36-20/369-6421
Szennyvízelvezetéssel és-tisztítással kapcsolatban:
+36-30/500-8619
Ügyfélszolgálatunk
címe: 2300 Ráckeve, Dömsödi út 85.
elérhetősége: +36-24/519-380
e-mail címe: ugyfelszolgalat.rackeve@dakov.hu

Helyi ügyfélszolgálati fiókirodán kívül a DAKÖV Kft. rendelkezik
még Állandó ügyfélszolgálati irodával.
Az állandó ügyfélszolgálati iroda
címe:
2230 Gyömrő, Lengyel u. 8/a
elérhetősége:
call center: 06-21/222 8080
telefonos mérőállás bejelentés: 06-21/222-8081
e-mail címe:
kozponti.ugyfelszolgalat@dakov.hu
Az állandó ügyfélszolgálati iroda a hét minden munkanapján
(hétfőtől-péntekig) nyitva tart.
A hétfői munkanapon meghosszabbított a nyitvatartás, este 20
óráig.
NYITVA TARTÁSI IDŐ:
Hétfő:
8:00 - 20:00 óráig
Kedd:
8:00 - 14:00 óráig
Szerda:
8:00 - 14:00 óráig
Csütörtök:
8:00 - 14:00 óráig
Péntek:
7:00 - 13:00 óráig

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Az ügyfélszolgálati fiókirodában cégünkkel szerződéses kapcsolatban álló felhasználóinkat, vagy a településen szerződést létesíteni
szándékozó ügyfeleket fogadjuk, általuk kezdeményezett ügyeket
intézzük, panaszukat kivizsgáljuk, orvosoljuk. A felmerülő kérdésekre válaszolunk, tájékoztatást adunk. Szerződéses kapcsolatban
álló ügyfeleinknél az ügyintézést az ügyfél beazonosítása után tudjuk elvégezni! A teljes nyitvatartási időben lehetőség van a szolgáltatási díjak készpénzes kifizetésére, illetve készpénzbefizetési
utalvány (csekk) igénylésére.

8:00-16:00 óráig
nincs ügyfélfogadás
8:00-18:00 óráig
nincs ügyfélfogadás
8:00-12:30 óráig

Megkeresésüket, bejelentésüket, észrevételeiket, tájékoztatásukat
előre is köszönjük!
Bodonyi- Kovács Tamás
ráckevei üzemmérnökség üzemfőmérnök

ELMŰ ÉMÁSZ tájékoztató
Közvetlen hibabejelentő vonal
Ezeken a számokon ügyfélszolgálatunk a hét minden munkanapján, egész nap fogadja a hívásokat.
Kérjük Ügyfeleinket, az alábbi telefonos elérhetőségeket kizárólag hibabejelentés esetén használják!

ELMŰ hibabejelentő: +36 80/38-39-40;

ÉMÁSZ hibabejelentő: +36 80/42-43-44.

Mérőállás bejelentése csak vezetékes telefonról hívható,
ingyenes zöld szám: +36 80/202-938;
mobiltelefonról is hívható telefonszám: +36 20/30/70 938-3838.
Munkatársaink azonosítása ingyenesen hívható zöld szám: +36 80/200-338

2019. november-december

SZIGETBECSEI KRÓNIKA

7

Képviselő-testület legfontosabb döntései
•

Óvoda építéséről tájékoztató

•

SZMSZ módosítása, bizottságok megalakulása

•

Szándéknyilatkozat a közös hivatalról

•

Megállapodás a Német Nemzetiségi Önkormányzattal

•

Falugondnoki állás meghirdetése

•

Útkátyúzás, fakivágás, karácsonyi csomag

November 7-én tartotta meg Önkormányzatunk Képviselő-testülete alakuló
ülés utáni első ülését. Nem kevesebb, mint
17 téma megtárgyalását tűzte napirendre.
Elsőként az óvodaépítési projekt állásáról adott tájékoztatót Vásárhelyi Nagy
Mária projektmenedzser. Az eredeti
költségvetéshez képest az Önkormányzat
beadott egy plusz forrásigénylést, ami
sikeres pályázat lett, így (kerekítve) 18
millió Ft támogatáshoz jutottunk. Értelem
szerint ehhez a plusz 5% önerőt hozzá kellett rendelni, így az óvoda teljes költsége –
fölfele kerekítve – 399 millió forint lett.
Ebből eddig kifizettünk 220.940.000
forintot az eddigi kivitelezői, szolgáltatási
és előkészítési költségekre. Eddig 182.700
Ft-ot utalt át az Államkincstár előlegként,
illetve a plusz támogatásként. Elvileg
2019. december végéig az Önkormányzat
egyösszegben megkapja a fennmaradó
összeget. A kivitelező részéről eddig egy
előlegszámlát, illetve a 25-50%-os készültségnek megfelelő kivitelezői számlát
kaptuk meg.
Sárkány Ferenc, az önkormányzat
műszaki ellenőre elmondta, hogy a kivitelezés párhuzamosan, illetve megelőzi az
eddig kifizetett pénzeket. Az óvodaépítés
60-65%-os készültségben van. A főbb
anyagok előzetes megrendelése 70%-ban
áll, míg a kifizetés kb. 50-55%-os jelen
pillanatban.
A Csepel-szigeten több építkezésen is
érdekelt, így elmondhatja, hogy a kivitelezés az egyik legjobban haladó és a legjobb
minőségben készülő építkezés a környéken. Az építkezés újabb megoldásra váró
problémája a tűzi víztározó megépítése,
vagyis a tűzoltáshoz szükséges vízvételi

lehetőség biztosítása. Jelenleg többféle
megoldáson gondolkodunk.
Almási István kivitelező elmondta,
hogy a kivitelezés szerintük is jól halad,
2019. január 31-re tervezik az átadást.
Elmondta még, hogy a tervezésbe nem
került be az óvodaudvar két oldalán a kerítés építése. Volt ahol a tervek szerint megmaradt volna a régi kerítés – például az
udvar végében a holtág felé – de a fakivágás következtében az a kerítésrész tönkrement.
Sósné Michélisz Edina polgármester
közölte, hogy a katasztrófavédelem helyszíni megállapítása után a tűzi víztározó
építését az általuk javasolt módon kell
megvalósítani. Az önkormányzatnak a
felmerült problémákat meg kell oldani, –
természetesen a kerítésépítést is – anyagi
forrást kell hozzá keresni.
***
Kátai Péter műszaki ügyintéző tájékoztatást adott arról, hogy a Szigetbecse
Község Önkormányzat feladatai maradéktalan ellátása érdekében a közigazgatási
területén lévő, állami tulajdonú, a KözépDuna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő területek önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezte a Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-nél. A területekért cserébe felajánlották az önkormányzati tulajdonban lévő Duna-parti lejárókat, vagy a
Vízügyi Igazgatóság által használatra
alkalmas és szükséges vízparti területeket.
***
A Képviselő-testület megtárgyalta a
Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználását, és erről az alábbiak szerint
rendelkezik:
A Környezetvédelmi Alap számlán a

rendelkezésre álló 2.626.000 forintból a
szennyvízhálózat és ivóvízhálózat bővítésére a Móricz Zs. utcában, 1.068.000 Ftot, valamint a Balassi téri tó rehabilitáció
(hínármentesítés) céljára 952.500 Ft-ot
biztosít.
***
Sósné Michélisz Edina polgármester tájékoztatást adott a polgármesteri munkakör átadás-átvételéről, a folyamatban
lévő ügyekről, az elmúlt 2-3 hétben elvégzett munkákról.
***
A Képviselő-testület határozott Takács
András volt polgármester részére a törvényileg kötelező 3 havi végkielégítés kifizetéséről, valamint a szabadságmegváltásáról.
***
Írásbeli tájékoztatást kaptak a megjelentek az Önkormányzat SZMSZ-ének módosításáról, mely a képviselő-testület két
bizottságának név- és feladatmódosítása
miatt vált szükségessé. Ezt követően javaslat hangzott el a két bizottság képviselő tagjaira, valamint a külső tagjainak
megválasztására. Sor került a külső tagok
eskütételére. A most megalakult két bizottság:
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
Lumei Sándorné
elnök
Dr. Csernyi Zsuzsanna képviselő
Gyergyádes Éva
képviselő
Mayer Julianna
külső tag
Bodor Attila
külső tag
Településfejlesztési, Környezetvédelmi,
Sport és Üdülőhelyi Bizottság
Keszthelyi László Ignácz elnök
Hoffmann Mariann
képviselő
Dr. Csernyi Zsuzsanna képviselő
Gyergyádes Éva
képviselő
Czár János
külső tag
Glöckl Roland
külső tag
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
84-86. szakaszai tartalmazzák a közös
hivatal létrehozásának szabályait. 2013.
január 1. napjától Szigetbecse község Makád és Lórév községekkel közösen Közös
Önkormányzati Hivatalt hozott létre.
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A közös hivatalok létrehozására kötött
megállapodásokat az önkormányzati választásokat követő 60 napon belül felül
kell vizsgálni. Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fent közölt
törvényben szabályozottak alapján kinyilvánítja, hogy a közös önkormányzati hivatalt továbbra is az alábbi községi önkormányzatokkal kívánja fenntartani: Lórév
Község Önkormányzata és Makád Község
Önkormányzata.
***
A Képviselő-testület ülésén megtárgyalta az új testület képviselőinek költségtérítését és tiszteletdíj lehetőségét. Úgy döntöttek, hogy a képviselők és a hivatal dolgozói telefonköltségeinek csökkentése
érdekében a kedvezőbb percdíjak biztosítására 10 db mobiltelefont vásárolnak, s
csoporton belüli szolgáltatási szerződést
kötnek a szolgáltatóval. Határoztak abban
is, hogy a következő évtől biztosítják a
képviselők részére a 10 eFt/hó/fő nettó
tiszteletdíjat, melyet döntésük szerint felvehetnek, illetve saját döntésük alapján
valamelyik alapot, civil szervezetet támogathatnak ezen összeggel.
***
Képviselők megállapodást kötöttek a
Német Nemzetiségi Önkormányzattal az
előző évekhez hasonló megállapodás
szerint.
***
Képviselő-testület döntött a falugondnoki állás meghirdetéséről. A zöldterületek gondozására pedig – a közhasznú
munkaerő csökkenése és a zöldterületek
nagyságának növekedése miatt – kertész
szakember felvételének vagy vállalkozói
szerződéskötésnek a lehetőségét keresi
meg.

***
Képviselő-testület jóváhagyta a Ráckevei Önkéntes Tűzoltóság anyagi támogatását.
***
A DAKÖV tájékoztatóját a tűzcsapok
állapotáról megismerte, annak pontosítása
után fognak sort keríteni a szükséges cserékre és javításokra.
***
Egyéb napirendi pontok keretében szóbeli tájékoztatást adott Sósné Michélisz
Edina polgármester a 2019. évben még
felhasználható normatív támogatásokról,
a könyvtári feladatok megoldási lehetőségéről, valamint a folyamatban lévő pályázatokról.
Elnyert pályázataink a Magyar Faluprogram keretében:
– járdaépítésre a Réti utcában anyagtámogatásként közel 5 millió Ft-ot,
– óvodaudvaron játszóeszközökre,
4.999.997 Ft-ot,
– temető fejlesztésére 1.943.500 Ft.
A Vanessia Kft. KEHOP Épületenergetikai korszerűsítés pályázatunk 3 épületre – módosítás és szerződéskötés alatt
van.
A LEADER „Élhető terek és innovatív kezdeményezések a helyi közösségek
számára” című pályázataink is nyertesek
az előzetes tájékoztatás alapján. Ez alapján a szabadtéri színpad tetőszerkezet építésére 8 millió Ft támogatást, a sváb dereglye és André Kertész szobor építésére a
Német Nemzetiségi Önkormányzat 8 millió Ft-ot, szabadtéri fitnesz eszközök,
kalandpark és fedett tűzrakóhely építésére, valamint hangtechnikai eszközök beszerzésére a Közalapítványunk 8 millió
Ft-ot nyert. A támogatási okiratot decem-

2019. november-december

ber hónapban fogjuk megkapni.
A Testület állást foglalt a karácsonyi
csomagok elkészítésében is.
Feladatul tűzte ki a játszóterek felújítását, az iskola előtti parkoló állapotának
felülvizsgálatát és a rossz állapot megszüntetését.
Határozott a Képviselő-testület:
– A Balassi tér – Makádi út sarkán lévő
közvilágítási elosztószekrény – melyet a VOLÁNBUSZ egyik sofőrje
kidöntött – cseréjéről;
– a szigetbecsei temető előtt lévő zöldhulladék-lerakó hely megszüntetéséről, az ott lerakott zöldhulladék elszállíttatásáról;
– az önkormányzati tulajdonban lévő
épületek érintésvédelmi mérési munkálataival és a jegyzőkönyv elkészítésével a Keve-Vill Szer Kft.-t bízta meg;
– az 54 erdei m3 szociális célú tűzifa
kézzel történő le- és felrakására, illetve annak címekre való kiszállítására
vállalkozói szerződés kötéséről;
– Szűcs Vilmos szigetbecsei lakossal
megbízási szerződést köt az alábbi fák
kivágása céljából:
• Balassi téri játszótéren lévő 2 db
kiszáradt gyümölcsfa,
• Balassi téri tó közvetlen vízpartján
lévő összesen 25 db fa és cserje,
• Tőzike tanösvényen 2 db kidőlt fa,
• Fazekas M. utcában 9 db nyárfa,
• Fazekas M. u. és Réti u. közötti átjáróban 6 db kiszáradt fa.
– Szigetbecse, Dózsa György tér – Kiss
utca – Makádi út közötti kátyújavítási munkát rendel meg az ALGÉP
BAU Kft.-nél, a legkedvezőbb benyújtott árajánlat alapján.

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN – INGYENES
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen
meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy
„viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed,
és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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PÁLYÁZAT
Szigetbecse Község Önkormányzata pályázatot hirdet

falugondnok
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Szigetbecse község közigazgatási területe.
A munkakörbe tartozó feladatok:
– Közfoglalkoztatottak napi munkájának megszervezése, operatív irányítása, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztráció elvégzése;
– Gondoskodás az önkormányzati területek folyamatos locsolásáról, nyírásáról;
– A munkához szükséges eszközök beszerzése, gépek biztosítása;
– A munkához használt gépek és eszközök folyamatos karbantartása, szükség esetén szakszervizbe szállítása;
– A gépekhez szükséges megfelelő üzemanyag beszerzése;
– Balesetmentes munkaterület biztosítása;
– Az önkormányzathoz tartozó épületek műszaki állapotának ellenőrzése, kisebb javítások elvégzése (hivatali épület, műv. ház,
orvosi rendelő, óvoda, André Kertész Emlékház, ravatalozó, faluház, szolgálati lakások, szolgáltató ház, strand épülete);
– A játszótéri berendezések rendszeres ellenőrzése, karbantartása;
– A nem folyamatosan üzemelő épületek, locsoló berendezések téliesítése;
– Közterületi locsoló berendezések javítása, felújítása;
– Az önkormányzat részére esetenkénti bevásárlás;
– Az önkormányzati épületek villany- és gázmérőinek havonkénti leolvasása;
– Pihenőpark rendszeres ellenőrzése, fűnyírók kiszállítása, hulladék elszállítása;
– a község területén a parlagfű folyamatos ellenőrzése, szükség esetén írtása;
– A közvilágítás folyamatos ellenőrzése;
– Közterületen kihelyezett szemetes konténerek folyamatos ellenőrzése;
– Esetenkénti meghívók gyors kézbesítése;
– Önkormányzati rendezvények előkészítésében közreműködés.
Pályázati feltételek:
•
Műszaki beállítottság, (pl.: lakatos, villanyszerelő, vízszerelő)
•
Megbízhatóság,
•
Önállóság,
•
Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
•
B kategóriás jogosítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. február 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sósné Michelisz Edina polgármester nyújt, a +36 24 513 510-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton: Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatalban (2321
Szigetbecse, Petőfi u. 34.) Elektronikus úton: polgarmester@szigetbecse.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A kinevezésről a Képviselő-testület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15.
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Pályázati kiírás – önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítésére
Szigetbecse Község Önkormányzata a 55/2019. (IX. 19.) számú képviselő-testületi határozata és az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete alapján
a következő pályázati felhívást teszi közzé:
1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Szigetbecse Község Önkormányzata, 2321 Szigbecse, Petőfi S. u. 34.
2. A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése nyilvános pályázat útján, a pályázó nevének zárt borítékban történő
megjelölésével.
3. A pályázat jellege: a pályázat nyilvános.
4. A pályázat tárgya: az ingatlan-nyilvántartásban 209 helyrajzi szám alatt felvett, kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlan, 879 m2
nagyságú telekkel, természetben a Balassi tér 9. szám alatt található, Szigetbecse Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát
képező ingatlan értékesítése.

Az ingatlan kikiáltási ára: 14.875.000.- Ft.
5. Az ajánlatok benyújtásának helye: Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal (2321 Szigetbecse, Petőfi S. u. 34.)
6. Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat személyesen vagy postai úton zárt borítékban, 1 példányban, aláírva kell benyújtani. A borítékon csak a következő szerepeljen:
„Ajánlat a Szigetbecse, Balassi tér 9. szám alatti lakóház megvételére”. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag!
7. A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága, valamint a vételár megfizetésének határideje.
8. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:
• a pályázó adatai: magánszemély esetében: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám, adóazonosító jel,
bankszámlaszám, telefonszám, e-mail cím. jogi személy esetében: cég neve, székhelye, képviselő neve, adószám, cégjegyzékszám,
bankszámlaszám, telefonszám, e-mail cím.
• az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére és megfizetésének határidejére, módjára
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy:
• az ingatlant megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát az ingatlan megtekintését követően tette meg
• sikeres pályázat esetén a vételárat egy összegben fizeti meg az Önkormányzatnak, legkésőbb 2020. március 31-ig
• az ingatlan-nyilvántartási törvény alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult
• elfogadja a pályázati feltételeket és a bírálati szempontokat, különös tekintettel a 60 napig tartó ajánlati kötöttség vállalásának követelményeire.
9. Az ajánlatok benyújtásának, és nyilvános bontásának határideje: 2019. december 10. (kedd) 09.00 óra. Ezzel egyidőben kerül sor
az ajánlatok bontására is a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatalban (Petőfi S. u. 34.).
10. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
11. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető: Sósné Michelisz Edina polgármester asszony (T.: +36 24 513 510)
12. Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.
13. Az ajánlatok felbontása, pályázatok értékelése: a pályázók ajánlatainak felbontásánál, a polgármester, jegyző, az illetékes köztisztviselő, valamint az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak jelen. A pályázatok értékelésére, elbírálására nyitva álló határidő
maximum 30 nap.
14. Pályázatok elbírálása: a pályázat nyertesének kiválasztására a Képviselő-testület jogosult. A pályázat eredményéről minden pályázó
a döntést követő 5 napon belül írásban értesül.
15. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy
a) a pályázati eljárást – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.
b) a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázati kiírás soron következő ajánlattevőjével szerződést kössön.
16. Egyéb információ: A lakóház polgármesterrel történő egyeztetés után (telefonszám: 24/513-510) bármikor megtekinthető.
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Kolompos Együttes: Én elmentem a vásárba
Az ősz kedves játékait, régi muzsikáit, dalait hallgathatták és nézhették óvodásaink és alsó
tagozatos iskolásaink a Kolompos együttes műsorán 2019. október 25-én. Előkerültek a hajdani falusi hangszerek, brummog a medve-bőgő, ugat a kutya-brácsa, nyávog a macska-hegedű, cincog az egér-tambura is. Az őszi szüretek után hagyomány a vásárok rendezése, ezért
is tartottuk aktuális témának az együttes ezen műsorát. Nagyon jó, hangulatos volt az előadás
a gyermekeink és pedagógusaink
nagy-nagy örömére.
A zenekarban fellépett:
– Barna György: hegedű, gitár,
– Nagy Zoltán: tambura mese,
– Szántai Levente: harmonika,
játék,
– Timár Sándor: brácsa,
– Végh Gábor: nagybőgő
Az előadás költségét és a vendéglátást Szigetbecse Községért
Közalapítvány biztosította.

Szent Márton életéről, a lampionról és a libáról...

Szent Márton a mai Szombathely környékén született Krisztus után a IV. században.
Márton egy római katona fia, aki apja
kívánságára a légió katonája lett. A legenda
szerint 18 éves volt, amikor lováról leszállva
odaadta palástját egy didergő koldusnak.
Nem sokkal ezután Amiens-ben megkeresztelkedett, otthagyta a sereget és misszionárius lett. A Loire menti Tours püspökévé
választották. A legenda szerint Márton a ludak óljába bújt, hogy kitérjen püspökké

választása elől, de a ludak gágogásukkal elárulták a szentet, így „kénytelen volt” a püspökséget elvállalni. Úgy tudni, meggyőző,
hiteles, jótékony püspök volt. Időszámításunk után 397-ben november 11-én hunyt
el. Halála után hamarosan szentté avatták.
A püspökről sokféle megemlékezést tartottak és tartanak manapság is szerte Európában, hazánkban is. Szigetbecsén november
11-én az óvodás és iskolás gyermekek szüleik, nevelőik kíséretében lampionos felvonu-

lással, a Templomkertben műsorral és az azt
követő kis beszélgetéssel, teázással emlékeztek Szent Mártonra. A gyerekek most is nagy
örömmel várták ezt a vidám ünnepet, amely
egyben a tél kezdetét is jelenti. Kedves kis
előadást adtak a 7. osztályosaink, majd lóháton megjelent Mártonként Szöllősi Jázmin.
Köszönet a fellépőknek, valamint a szervező Pilczinger Zsolt és Csoba Attiláné pedagógusoknak a munkájukért. Köszönjük a
szülőknek és a gyermekeknek a részvételt.

Sakk híradó
A VII. Magyar Sakkvilág Kupa 2019. október 25-27. között került megrendezésre az Ászári
Közösség Házban a Kárpát-medencei (Magyarország és határon túli – erdélyi, felvidéki, délvidéki és kárpátaljai) magyar települések 2000 főn aluli, 4 fős sakkcsapatai részvételével.
Magyarországon megyénként 1-1 csapat vett részt. Pest megyét, mint minden eddigi alkalommal,
Szigetbecse csapata képviselte méltó módon. A résztvevő 21 csapat közül a 9. helyet szereztük
meg. Csapatunk tagjai voltak: id. Áj László, ifj. Áj László, Áj Tamás, Borbély József.
Kiemelkedően szerepelt id. Áj László, aki az elsőtáblások versenyén a 2. helyet, és Áj Tamás,
aki a 3. táblán az 5. helyet szerezte meg. Maximális dicséret csapatunknak. Gratulálunk!
Dr. Csuka Gyula szakosztályvezető
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Jótékonysági rendezvények községünkben

Mihály napi vásár a művelődési házban

Ötödik alkalommal rendezte meg a már hagyománynak mondható Mihály napi vásárt a Tóparti
óvoda szülői munkaközössége 2019. október 11-én a művelődési ház udvarán.
Kedves kis vásáros műsorral fogadták óvodásaink a
vásárlókat, majd ezt követte a
portékák áruba bocsátása, a
vásár. Ezúttal is sok munkát,
energiát fektettek be a gyerekek és felnőttek egyaránt
abba, hogy hangulatos, kreatív, szép legyen a vásár. Ötletesebbnél ötletesebb portékák
kerültek eladásra. Az óvoda
vezetősége nevében köszönet
a szülőknek, felajánlóknak, a
település lakóinak, akik bármilyen formában is támogatták a rendezvényt, annak megvalósítását és sikerességét.

III. OKTOBERFEST
Október 25-én az Általános Iskola Tantestülete Majorosné Widemann Tünde irányításával
és az SZMK, valamint Lerner Mária Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének közreműködésével Oktoberfest ünnepséget tartott. Az ünnepségen fellépett és a jó hangulatról gondoskodott: Kósa Dénes, a Ráckevei Vénusz Színház igazgatója, a Szigetcsépi Általános
Iskola Német Nemzetiségi Tánccsoportja, a Szigetbecsei Általános iskola énekkara, tanulói
és a Tóparti óvoda tánccsoportja.
Megköszönjük a szülőknek és a lakosságnak a kiállításra behozott tárgyakat, képeket, a
sok-sok felajánlást, támogatói jegy vásárlását. Különösen örültünk a licitálásra kapott tárgyaknak: – Kenéz György olimpiai bajnok által dedikált és használt vízilabdát, Reviczky
Gábornak aláírásával ellátott „Üvegtigris 3” DVD-t, és pingpongütőt, melyet a Zimmer Feri
című filmben használt, az FTC női kézilabda csapatának aláírásával ellátott képeslapot, az
augusztus 20-án Ráckevén előadott „István a király” című rockopera szereplői által dedikált
pólót. A rendezvényen befolyt összegből a gyerekek részére kosárlabda palánk, illetve kültéri játékok kerülnek beszerzésre.
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ISKOLAI ÉLET

LABDARÚGÁS

Gumipark az iskolában

Szigetbecse SE utánpótlás
csapataiba várjuk jelentkezésed,
ha szeretnél

Jött egy ötlet. Volt hozzá hely. Már más
nem is kellett „csak” egyetértés, lelkesedés,
összefogás, munkakedv és sok munka. A
legnagyobb örömömre, teljes támogatottságot kaptam a szülőktől az iskolától és a gyerekektől.

Három hét alatt megvalósult az ötlet.
Nagyon sokan segítettek. Hozták a szülők
a gumikat. Egy apuka a kis markológépével
kimarkolta a kőkemény talajt. Sok szülő festékekkel látott el minket. Majd amikor minden megvolt, rászántunk egy pénteket és
szombatot, és a szülők és gyerekek segítségével létrehoztuk a játszó- és edzőparkot
gumikból.
Azóta a gyerekek birtokba vették és boldogan játszanak rajta.
Számomra döbbenetes volt ez az összefogás, a gyors kivitelezés és azt gondolom, mi
még így együtt – szülők, pedagógusok és
gyerekek – sok mindent fogunk tavasszal az
udvaron megvalósítani.
Köszönöm mindenkinek a támogatását.
Külön köszönet Bodnár Csabának, hogy a
markolót a rendelkezésünkre bocsátotta és
Kovács Krisztiánnak a sok festéket.

– heti 2-3 alkalommal focizni, mozogni
– Bozsik-tornákon részt venni
– tanulni, fejlődni, nyerni
– játszva, élvezettel sportolni
– új barátokat szerezni
– korosztályodnak megfelelő edzésben
részesülni.
Nem számít, hogy van-e tapasztalatod,
kezdőket is várunk!!
5 éves kortól 15 éves korig!
Gyere ki edzésre, nézd meg, próbáld ki!
Csak nyerhetsz!
Jelentkezni személyesen az edzéseken,
vagy a +36 30 5563976. telefonszámon
Földi Szabolcs edzőnél lehet.

Megkezdődtek az idei tanév
sportversenyei
Az idei évben meghirdetésre kerültek a versenyek, amelyekből ebben a tanévben a válogatás alapja az volt, hogy mindenki, aki valamilyen sportágat kedvel, részt vehessen a meghirdetett versenyeken – tudásától függetlenül –, így kedvet
kapva a későbbi komolyabb munkára.
Ennek megfelelően beneveztünk a következő labdajátékokra: labdarúgás Bozsik- és diákolimpia, röplabda Vollé 2020
versenysorozat, és a környező iskolák által meghirdetett kupák.
Eddig 2 labdarúgás és 3 röplabdaversenyen vettünk részt és még idén 4 verseny áll
előttünk. 3. osztálytól 8. osztályig, fiúk és lányok vegyesen vettek részt a versenyeken.
Nagyon lelkesek voltak. Az eredmény idáig az, hogy a kezdeti 10 fő helyett már több
mint 20-an járnak röplabda szakkörre. Úgy néz ki 1-2 év múlva újból szép eredményeket fogunk elérni, ha a lelkesedés nem hagy alább.

Újból vándortábor
Ebben a tanévben szeretném elvinni a
felsős érdeklődő gyerekeket vándortáborba. Mi régen sokat jártunk, megismerve az
ország legkülönbözőbb helyeit, és ma is az
a véleményem, hogy ezek voltak a legszebb
idők, a legjobb táborok.
Három éve újból lehet vándortáboroztatni. Felújították a régi helyeket, és 5 helyszínre lehet pályázni.
A tavalyi évben is meghirdettem, de nem
jött össze a létszám. Azért írom ilyen korán,
mert január vége felé már a tavalyi évben
lehetett pályázni. És ahogy megnyitották, 23 nap alatt a legjobb helyek beteltek, úgyhogy január elején már jelentkezni kell
azoknak, akik szeretnék a táborozásnak ezt
a formáját választani a következő nyáron.
Mindenkit várok, aki szeret túrázni, szereti a természetet, és nem ijed meg egy kis
kihívástól.
A cikkeket írta: Mészáros Edit
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Bonyhád – Nagymányok
Városnézés – hagyományőrző rendezvény
A Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat kirándulást szervezett 2019. szeptember 21-én Bonyhád és Nagymányok
megtekintésére. Örömmel fogadtuk az invitálást és meglátogattuk Tolna megye magyar és nemzetiségi, főként német nemzetiségi emberekkel lakta két városát a Völgységben.
Bonyhád, mint település kb. a 14. századtól létezik. Itt a legkorábbi időkig viszszamenőleg éltek együtt magyarok, szerbek (rácok), majd németek és zsidók.
Később felvidékiek és székelyek is a város
lakói lettek. Így együtt élt a városban katolikus, evangélikus, református és zsidó. A
második világháborút követően a koalíciós
kormány a németek jelentős részének minden vagyonát elkobozta, őket pedig elűzte
szülőföldjükről. Bodor György erdélyi
származású pesti jogász telepített ide, a
megüresedett sváb házakba, Erdélyből székelyeket, ill. a Felvidékről felvidéki magyarokat. Bonyhád 1977-ben kapott városi
címet.
Kirándulásunk alkalmával először a
Bonyhádi Evangélikus Gimnáziumot néztük meg, ahol a becsei származású Lenczné Vrbovszki Judit Anikó nevelőként dolgozott. Az iskolát a jelentős számú evangélikus lakosság szándéka szerint 1806ban alapították Sárszentlőrincen. Gimnáziumunkban nagy hagyományai vannak a
tehetséggondozásnak, igazi alkotóműhelyek működnek a falai közt. A hatosztályos
struktúrában emelt szintű német és emelt
szintű matematika csoportok dolgoznak.
1+4 osztályos képzés folyik az Arany János Tehetséggondozó Programban.
Az Oktatási Minisztérium országos pályázatán nyertes 20 legjobb gimnázium
közé a 2000 szeptemberében indult tanévben kerültek. A hagyományos, négyosztályos képzésben egy nyelvi-humán és két
reál osztályt indítottak két tanítási nyelvű
német, emelt szintű angolos; matematikafizika-informatika és biológia-kémia profilú tanulócsoportokkal. Hatalmas sportcentrummal, parkkal, botanikus kerttel is rendelkezik az iskola.
A gimnázium után a Németek Házát
néztük meg, ahol a bőbeszédű idegenveze-

tő ismertette a nemzetiségiek, s a település történetét. Ezt követően a Völgységi Múzeumba
látogattunk el, ahol a völgységi települések jellegzetes építészetét ismerhettük meg maketteken, és a tájegység jellegzetes régi és új mesterségeinek, iparosainak kiállított tárgyait vehettük szemügyre.
Finom és bőséges ebéd elfogyasztása után a
Nagymányoki Búcsú Bor és Strudel Fesztiválra látogattunk el, hogy mi is részesei lehessünk a szüreti felvonulásnak, s megkóstolhassuk a híres nagymányoki réteseket és per-

sze a jobbnál-jobb borokat a pincesoron. A
szüreti felvonuláshoz a Német Nemzetiségi faluháznál csatlakoztunk, ahol a hagyományos népviseletbe öltözött lányok kikérésére érkeztek a szintén hagyományos
népviseletbe öltözött legények népes
lakossági (táncosok, zenekar, civil szervezetek, borászok, lovasok) kísérettel. A kisdobos hangzatos beszéde után a lányok és
fiúk táncra perdültek, majd együtt a felvonuló menet elindult a hegy tetejére, ahol az
ízletes rétesek elfogyasztása mellett nemzetiségi együttesek műsorát nézhettük
meg. Közben ki-ki kedve szerint a pincesort is meglátogathatta, ahol a borászok a
tájjellegű boraikat kóstoltatták meg az
érdeklődőkkel. Este természetesen itt is
zenekar és bál szórakoztatta az odalátogatókat. Az összefogás, összetartás és hagyományőrzés hatalmas példája ez a Nagymányoki búcsú, amely egyszerű, de mégis
hatalmas élményt, szórakozást, kultúrát ad
át, biztosít a turistáknak, a résztvevőknek.
A rendezvényen alkalmunk nyílt megtekinteni és megkóstolni Keszthelyi-Dékány
Mária és Dékány Ferenc „NEMZETI
PARKI TERMÉK” védjegyet elnyert termékeit. Külön büszkék vagyunk Marikára,
aki szigetbecsei kötődésű. A birsalma lekvár termékkel elnyert védjegy azt jelenti,
hogy a vásárló azon túl, hogy hazavihet
egy szeletet a régió ízeiből, zamatából,
örökségéből, hagyományaiból – azt a jóleső érzést is magáénak tudhatja, hogy
választásával közvetetten a természeti értékek fenntartásához járult hozzá. Gratulálunk Marikáéknak!
Jóleső érzéssel, élménygazdagon tértünk
haza a kirándulásról. Köszönjük a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a szervezést és a buszköltség átvállalását.
Lumei Joli
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Megelevenedett múlt Baján
A „Remény” nevű ulmi dereglye átadása
„Ha hajót akarsz építeni,
ne embereket hívj össze,
hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát,
hozzanak szerszámokat, vágjanak fát,
hanem keltsd fel bennük a vágyat
a nagy, végtelen tenger iránt.”
(Antoine de Saint-Exupéry)
Nagyszerű összefogás eredményeként
ünnepélyes keretek közt adták át 2019.
október 18-án a bajai Magyarországi
Németek Általános Művelődési Központja
udvarán felépített „ulmi dereglyét“,
németül Ulmer Schachtelt, amely a
„Hoffnung”, magyarul „Remény” nevet
kapta.
Az ünnepségen megjelent és beszédet mondott Szauter Terézia,
az MNÁMK főigazgatója, dr. Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Nyirati Klára, Baja város polgármestere. Az ünnepi beszédek sorát a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának
elnöke, Englenderné Hock Ibolya zárta, aki elmesélte családja
Magyarországra településének rövid történetét majd a MNÁMK
tanára, Manz Alfréd tájékoztatta a résztvevőket a dereglye megszületésének gondolatától, a mai megvalósulásáig terjedő folyamatról. A megelevenedett múlt után került sor az Ulmer Schachtel
hivatalos átadására, és a nemzeti színű szalag átvágására. A már
átadott ulmi dereglyét Schindler Mátyás plébános szentelte fel és
Kovács László evangélikus lelkész áldotta meg.

A hajó hármas célt szolgál. Egyrészt emléket állít a magyarországi
németeknek, akik túlnyomó részt a XVIII. században ilyen hajókon
vándoroltak dél- és közép német területekről Magyarországra. Az
ulmi dereglye másrészt Baja és Bács-Kiskun megye idegenforgalmi látványosságaként szolgál. Mivel ez az
Ulmer Schachtel az egyedüli eredeti nagyságban megépült ilyen hajó Magyarországon, remélhetőleg sok látogatót is vonz majd Bajára. A legfontosabb célkitűzés
viszont az, hogy ez a hajó egy különleges tanítási helyként, a magyarországi németek országos tanösvénye
részeként, sajátos formájában működjön. Történelem- és
népismeret órán segítse a tanulókat a magyarországi
németek történelmének és kultúrájának jobb megismerésében. A szervezők a projekt kiegészítése, illetve folytatásaként a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával karöltve az említett tanösvény létrehozásán
dolgoznak még, melynek mottója „A múltnak van jövője”. A tervezett nyolc állomás a magyarországi németek
közösségeit, illetve közösségalkotó erejét hivatott bemutatni.

Szigetbecsét 8 fővel képviseltük az ünnepségen a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.
Szeretném megjegyezni, hogy a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. április 30-án pályázatot nyújtott be a
Szigetbecse, Balassi téri tó partjára telepítendő kisebb méretű
Ulmer Schachtel létesítésére. A pályázat elnyerésére a TÉRSÉGI
LEADER központtól bizakodó híreket kaptunk.
Lumei Joli
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2019. november-december

Juhász Gyula
Karácsony felé

Programajánlat
december 3-a (kedd) 17.00 óra: Suliváró az Általános iskolában, ahova szeretettel várják a leendő elsőosztályos gyerekeket és szüleiket.

december 7-e (szombat): Az Operaház Fantomja színházi előadás
december 8-a (vasárnap) 14:00 óra: Mikulásfutás a Balassi téren
december 8-a (vasárnap) 15:00 óra: A Szigetújfalui Zenebarátok Egyesület koncertje a Szigetbecsei Katolikus templomban
december 19-e (csütörtök) 17:00 óra: Karácsonyi ünnepség az általános iskolában
december 21-től január 6-ig: téli szünet az iskolában
december 21-e (szombat) Mary Poppins színházi előadás

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben
.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,
S ne csak így decemberben.

december 22-e (vasárnap) 15:00 óra: Zenebarátok Köre karácsonyi koncertje a
Szigetbecsei Katolikus templomban
december 23-a (hétfő) 16:00 óra: Zenebarátok Köre karácsonyi koncertje a Makádi
Általános Iskolában
január 18-a (szombat) Mamma Mia színházi előadás

Szociális tűzifa igénylés
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre, egyedi elbírálás alapján önkormányzati segély keretében, természetbeni juttatásként szociális célú tűzifa támogatást nyújthat a szociálisan rászorultaknak.
Az eljárás kérelemre indul, a kérelmet a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjénél lehet benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon
2019. december 10. napjáig.
A kérelmek elbírálása a (december 10.) benyújtási határidőt követő 5 munkanapon belül
történik a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségének erejéig.
A támogatás közös háztartásban élők vonatkozásában csak egy jogosultnak állapítható
meg.
A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával a kiszállításkor igazolja.
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége egyedi elbírálású, de
háztartásonként maximum 5 m3.
A támogatásban részesülőtől semmiféle ellenszolgáltatás nem kérhető, a tüzelőanyag
szállításából – ideértve a támogatás eljuttatását is – eredő költségek fedezetét Szigetbecse
Község Önkormányzata biztosítja.

Köszönetnyilvánítás
Megtört szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk,
PEMMER ISTVÁNNÉ (LUKOVICS MARIANNA) temetésén részt vettek és Őt utolsó
útjára elkísérték. Gyászunkban osztoztak, sírjára az emlékezés virágait elhelyezték.
A gyászoló család

Anyakönyvi hírek
Születések:
2019. szeptember 25-én született
Molnár Zoltán és Pirik Martina gyermeke
DÁVID

Házasságkötés:
Csoba Nikolett és Tóth László
házasságot kötöttek
2019. szeptember 21-én
Györke Béla Péter és Fodor Andrea
házasságot kötöttek 2019. október 26-án

Elhunytak:
Kovács Gábor
elhunyt 2019. 10. 22-én, élt 62 évet
Pemmer Istvánné
született Lukovics Marianna
elhunyt 2019. 10. 17-én, élt 61 évet
Rácz József
elhunyt 2019. október 29-én, élt 73 évet

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