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Német nemzetiségi tábor a Faluházban
Magyarország Kormánya számos módon segíti a hazánkban élő
őshonos nemzetiségeket identitásuk, nyelvük és kultúrájuk megőrzésében. Ezek között is kiemelt jelentőségűek a tanulók részére
szervezett nemzetiségi táborok.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint támogató pályázatot hirdetett nemzetiségi táborok 2021. évi költségvetési támogatására.

A meghirdetett pályázaton 300 ezer Ft-ot nyert el a Szigetbecsei
Német Nemzetiségi Önkormányzat napközis jellegű, nemzetiségi
népismereti, hagyományőrző tábor céljára.

Az elnyert támogatást a Szigetbecsei Német Nemzetiségi
Önkormányzat a keddi hajókázás, fagyi és üdítő költségeivel egészítette ki.

Így valósult meg június 28. és július 2. között a német nemzetiségi táborunk, melyet a Faluházban szerveztünk 22 kisgyermek
részvételével. Célunk az volt, hogy a gyermekek a tábor ideje alatt
megismerkedjenek a sváb kultúrával, a helyi hagyományokkal, a
német nyelvvel, és nem utolsósorban jól érezzék magukat. Ezért
próbáltunk minél több sportprogramot, kézműves foglalkozást,
kirándulást, különböző bemutatókat besűríteni az egy hétbe.
A tábor a gyerekek számára ingyenes volt. A napi háromszori
étkezés közül az ebédelést az iskola étkezőjében bonyolítottuk le.

A tábor ideje alatt megismerkedtünk a faluházban lévő helytörténeti gyűjteménnyel, beszélgettünk a régi hagyományokról, a
falusi életről, régi mesterségekről.

Kausitz Erzsi néni segítségével nemzetiségi viseletbe öltöztetett
fakanál babák születtek.
A tábor utolsó napját a becsei hagyományoknak szenteltük
(tojásfutás, Márton nap, Nepomuki Szent János nap).

Volt csoportos quiz, filmvetítés, puzzlekirakás és tudáspróba is
egyaránt.
Június 29-én a Nemzetközi Duna Napon az Ulmer Schachtel
mintájára készült Balabán hajóval hajókáztunk, amellyel egyben
megemlékeztünk a Dunán lehajózó őseinkről. Gyönyörködtünk a
Duna és a táj szépségében, majd a Czár büfében ebédeltünk, amit
vitorlás hajó barkácsolása és strandolás követett.
Egyik délelőtt ellátogattunk két családhoz, ahol a falusi állattartással ismerkedtünk, a bátrabbak örömmel simogatták a kis
állatokat.

A Tanösvényre is kilátogattunk Ági nénivel. Itt megismerkedtünk néhány gyógynövénnyel, rajzoltunk kis könyvecskét a látottakról, a szedett növények felhasználásával faliképet készítettünk.
Nagyon élvezték a gyerekek a tábor minden programját. Egyik
kedvenc volt a kézműveskedés. Készítettünk kis állatkákat, repülőket, legyezőt, faliképet stb.

Német énekeket, játékokat tanultunk, amellyel a Sramli partin
szerepeltünk.
A tábor zárásaként egy izgalmas sportvetélkedőt tartottunk.

A programok során mindvégig a jókedv, a vidámság volt jellemző. Az önfeledt szórakozás, a kötetlen beszélgetések, az érdekes programok biztosították a kellemes kikapcsolódást a gyermekek számára.

A tábor szervezése és lebonyolítása Deminger Ágnes, Lerner
Mária és az én munkám volt. Segítségünkre volt 3, középiskolás
közösségi munkát végző lelkes nagylány.
Köszönet Mindenkinek, aki hozzájárult a gyerekek tábori élményeihez.
Pilczingerné Major Hajnalka
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Napközis Erzsébet tábor a szigetbecsei iskolában
Ebben a tanévben két Erzsébet tábort is megpályáztunk a gyermekek hasznos időtöltésének érdekében. Örömünkre mindkét pályázat
sikeresnek bizonyult.

Szerdán külső szakember irányításával madáritatók készültek cserépből. A gyerekek szorgosan festették a cserepeket, fantáziadúsan díszítették azokat különböző technikákkal. Délután autóval, kerékpárral a szigetbecsei strandra vettük az irányt, a fürdésé volt a főszerep.
Csütörtökön ellátogatott hozzánk Vajda Attila olimpiai bajnok, majd
Exatlon versenyt rendeztünk. Nagyon érdekes ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk a gyerekeknek. A helyezések percről percre változtak,
volt, aki a vesztes helyzetből nyerni tudott és fordítva. Jó tanácsokkal
ellátva buzdították egymást a gyerekek, szurkoltak a versenyzőknek.
Délután meglátogattuk a Falumúzeumot és az André Kertész Múzeumot.
A Faluházban Deminger Ágnes érdekes népi játékokkal ismertette meg a
gyerekeket, a sváb hagyományokat is felelevenítette. A múzeumban a
fotóművész képein túl a személyes tárgyait is megtekinthették a gyerekek.

Az első – Napközis Erzsébet tábor július 5-9. zajlott az iskolánk területén, ahová 30 kisdiák jelentkezett erre a lehetőségre. Elsőtől a 7. osztályig
minden évfolyamból jöttek a gyerekek. A programok lebonyolításában 3
kolléga vett részt a szabadságon eltöltött idejüket nem sajnálva: Csoba
Attiláné, Kissné Szalkó Hajnalka és Parti Katalin.
Első nap izgatottan érkeztek a gyerekek a táborba. A higiéniai szabályok ismertetése után mindenki megkapta Erzsébet táboros pólóját, majd
csapatokat alkottunk, aminek összetételénél figyeltünk arra, hogy minden
korosztály képviselje magát. Az ismerkedős játékok után el is kezdtük a
sportversenyek sorát. Örömmel játszották a karikás amőba csapatjátékot,
ahol a logikus gondolkodás sem hiányozhatott. A délutáni órák kézműveskedéssel teltek.
Másnap egész napos budapesti kiránduláson vettünk részt. Megtekintettük a Hősök terén található Millenniumi Emlékművet, megnéztük a
történelmi hírességeink szobrait. Ezután az Állatkertet vettük célba, ahol
a csapatoknak egy feladatlap kérdéseinek megválaszolásával kellett számot adni a látottakról. A Tropicariumban is érdeklődve nézték a vízi élőlényeket. A napot mozilátogatással fejeztük be.

Pénteken a tábor területén folytattuk közös játékainkat. A székfoglaló,
lufis tánc, lufiborotválás nagy sikert aratott. Fagyizásra is maradt még idő
a táborzárás előtt.
A hetet összegzéssel, eredményhirdetéssel zártuk. A táborozók beszámoltak élményeikről, a táborvezető Kriszta néni pedig ismertette a
versenyeredményeket. A gyerekek beszámolóiból kiderült, hogy nagyon jól érezték magukat, sok-sok élménnyel gazdagodva telt el a hetük. Mi, pedagógusok is jóleső érzéssel zártuk a hetet, tudva, hogy a
ránk bízott gyermekek jól érezték magukat.
Csoba Attiláné
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Bátor tábor

A Szigetbecse–Makád Általános Iskolából
12 gyerek részvételével részt vettünk július
12-től a 90 éves múlttal rendelkező szigetújfalusi lőtér mellett kialakított sátortábor
helyen az 1 hetes bátor táborban.
Egyszer csak jött egy telefon, hogy lehetőség van elmenni Szigetújfaluba egy sátortáborba. A részvételi díj ingyenes volt, mivel a
Honvédelmi Sportszövetség támogatta ezt a
tábort.
Nem sok idő volt a megszervezésére, de
úgy gondoltam, érdemes megpróbálni. A 2
iskolából, Szigetbecséről és Makádról végül
is összejött 12 gyerek.
Valóban egy kihívás volt a tábor, mivel
nomád körülmények között voltunk, kánikulában, porosan, izzadtan, mint régen a vándortáborokban (sátor, szabadtéri konyha,
szabadtéri zuhanyzó, mobil WC), de aki vállalta, azt ez nem zavarta. Sőt én azt gondolom, egy külön élmény így élni 1 hétig. A

volt tanítványaimnak és kollégáimnak, akikkel részt vettünk ilyen táborokban, most biztos sok élmény előjön, és lehet hogy szívesen
velünk lettek volna most is.
A tábort sokan támogatták, segítették:
Katanics Sándor nyugdíjas, volt ráckevei
rendőrkapitány, mint lövészet vezető, KisSziget szigetújfalusi önkéntes tűzoltók (bemutató, éjszakai bátorságpróba), Ráckevei
Dunaági Horgász Szövetségből Udvari Zsolt
ügyvezető igazgató jóvoltából a központi

sátor, Foki Vilmos Szigetszentmártonból
(sárkányhajózás), a Pilisi Parkerdő erdésze
(tájékozódási verseny), szülők.
Minden napra jutott a programokból, túra,
úszás a Kis-Dunában, Nagy-Dunában, sárkányhajózás a Kis-Dunán, számháborúzás, lövészet kisöbű sportpuskával 50 m-ről, sportpisztollyal 25 m-ről, éjszakai bátorságpróba,
exatlon verseny, tűzoltó bemutató. Petre Béla
Ráckevéről hozta nekünk az ebédet és a
vacsorát, ami nagyon finom és bőséges volt.
Ezúton itt szeretnék köszönetet mondani a
lehetőségért a magam és a gyerekek nevében
a Honvédelmi Sportszövetségnek, Ernst Károlynak és Alexov Lyubomirnak, akiknek a
támogatásával, közreműködésével és segítségével zajlódott le a tábor.
Mindenki elégedetten, boldogan és kellően
elfáradva mondott búcsút július 16-án
Szigetújfalunak.
Mészáros Edit

A 2020/21-es tanévben kiemelkedő tanulmányi eredményt elért
tanulók a Szigetbecsei Általános Iskolában

Kitűnő tanulók listája:
1. osztály: Döbrösy Dorina Ildikó, Kiss István, Kóti Csenge, Ónodi
Csenge Panka, Schwarcenberger Zalán, Széles-Szajcz Martin
2. osztály: Brezina Réka, Karsai Maja Lili, Kovács Flóra, Kovács
Léna Beáta, Őrsi Lelle, Szabó Csenge
3. osztály: Csömöri Dóra, Jánosi Fanni, Kiss Hajnalka
4. osztály: Csömöri Bence, Horváth Gergely Örs, Szaniszló Amira
5. osztály: Batuska Milán, Feigl Gabriella, Pittel Simon Péter, Takács
Dóra, Vég Dorottya, Végh Roland Attila, Zámbó Viktória
6. osztály: Áj Emese, Markó Diána, Pécsi Ankisza, Schvarcz Petra Luca

7. osztály: Molnár Zsóka, Montvai Zita
8. osztály: Bak Botond Örs, Benda Roland, Izer Anita Eszter
Általános nevelőtestületi dicséret:
Általános nevelőtestületi dicséretben részesültek azok a tanulók,
akik kitűnő bizonyítványt szereztek, és legalább három tantárgyból
dicséretet is kaptak:
2. osztály: Brezina Réka, Karsai Maja Lili, Szabó Csenge
5. osztály: Végh Roland Attila, Pittel Simon Péter
6. osztály: Áj Emese, Markó Diána
8. osztály: Benda Roland, Bak Botond Örs, Izer Anita Eszter
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Egy pálya útja véget ér? Nyugdíjas lett Mészáros Edit
„A legvégén nem az fog számítani,
hogy mennyi év volt életedben,
hanem hogy mennyi élet volt éveidben.”
(Abraham Lincoln)

2021. június 11-én az általános iskola
évzáró ünnepségén „Pedagógus szolgálati
emlékéremben” részesült Mészáros Edit
pedagógus.
Ekkor tudtam meg, hogy a mai napig is
fiatalos testnevelő tanárnő, aki közel 4 évtizede Szigetbecsén tanít, nyugdíjas lett. Én
Editet – mint szülő – mindig egy komoly,
szigorú tekintetű, kissé morcos tanárnak láttam. A beszélgetésünk végére kiderült, hogy
belül egy érzékeny, gyermekeket, tanítványait szerető, egészségüket óvó, igazán szerethető, barátságos, kedves lélek lakozik.
Edit 1982-ben végezte el a Szombathelyi
Tanárképző Főiskolán a matematika-testnevelés szakot. A diploma megszerzése előtt
is dolgozott már Kiskunlacházán és Makádon. A Szigetbecsei Általános Iskolai pedagógusi munkája a főiskola elvégzése után
kezdődött. 30 évig matematikát és testnevelést tanított, majd a reál tárgyakat leadva
csak testnevelést és gyógytestnevelést tanított három intézményben is. A gyógytestnevelés diplomát, ami egyetemi végzettségű,
2000-ben kapta meg. Tanári munkája mellett folyamatosan képezte magát számítástechnikai, testnevelési, gyógytestnevelési,
röplabda és labdarúgás szakoktatásokon.
Editnek a mai napig is a sport, a mozgás az
élete, s mindezek megszerettetése a gyermekekkel, a felnőttekkel egyaránt. Ez abban is megmutatkozott, hogy tanítási szünetekben szinte minden évben megszervezte a
vándortáborokat, s 1999-ben Diák Sport
Egyesületet, majd Nők Szigetbecséért Egyesületet is alakított. Utóbbi pár éve már sajnos megszűnt. Az Egyesületek jobb működésére pályázati támogatás kérelmet is
adott be és nyert el. Vándortáborvezető

képzéseken is részt vett, így gyalogos,
kerékpáros és vízi tábor képzésen.
Egy új életszakasz kezdődik most a
Tanárnő életében, amelyre az átállás nem
mindenkinek könnyű. Így Editnek sem,
hiszen több évtizedes pedagógusi tevékenysége alatt számtalan emlék, öröm, bánat,
siker érte. Munkájáról, emlékeiről, terveiről
Edit örömmel, de érzelemmel teli szívvel
nyilatkozott:
– Amíg nem volt Becsén tornaterem, az
atlétika, labdarúgás, mezei futás sportágakban versenyeztünk. Amióta van tornaterem, a röplabda lett a fő versenyeztetett
sportág. Az atlétikában és a labdarúgásban
is születtek szép megyei, illetve országos
eredmények is. A röplabdában úgyszintén,
de ennél fontosabb a sportág megszerettetése volt. Csak ki kell menni a strandröplabdás pályákra, sok becsei látható ott. Még
sikerült – igaz, inkább a régebbi tanítványokkal – megszerettetni a vízitúrázást. Kenus táborba több éven keresztül vittem a
gyerekeket. Az egész pályafutásom alatt 1-2
év kivételével folyamatosan táboroztattam
gyerekeket. Vándor tábor, álló tábor,
vízitábor. Az első táborok a legkedvesebbek.
Ezek álló táborok voltak még. A Senki-szigeti táborra is szívesen emlékszem vissza.
Sőt az első osztályom, akik 1987-ben ballagtak, ballagás után eljöttek velem táborba
Visegrádra. Az igazán nagy élmény volt.
Tudtommal egyedül ők azok, akik mindig
tartják az osztálytalálkozókat. Röplabdás
lányokkal is az országos elődöntő 3. helyét,
fiúkkal pedig megyei első helyezést értünk el,
de még sorolhatnám a sok szép eredményt.
– Az életem folyamán mindig a saját életemmel próbáltam példát mutatni, ezzel
ösztönözve a gyerekeket és a felnőtteket is a
rendszeres testmozgásra. Felnőtt torna,
vízitorna, 20 éven keresztül felnőtt koromban versenyeztem (futások egész a maratonig, Brutál futás, triatlon egész az Ironmanig, Balaton-átúszás, kenutúrák, gyalogos
túrák. Ezek közül sok versenyre vittem

magammal gyerekeket is. Most a kerékpározás és a vízitúrázás a szenvedélyem, de
mellette úszok, kondizok. Célom még a vándortáborok fellendítése az elkövetkező 5
évben.
– Szerettem tanítani. A boldogság mindig
az volt, ha láttam a szemekben a szenvedélyt, a küzdést, az örömöt, amit a versenyzések jelentettek. Mindig meg kellett küzdeni az eredményekért, ezt próbáltam sugallani az életemmel, és soknak ez sikerült is.
Büszke vagyok mindenkire, akik szép eredményeket ért el az évek során, azokra, akiknek ugyanúgy szenvedélye lett a sport, testmozgás. A mai napig is vannak a tanítványaim közt élsportolók, sportolók, testépítők, edzők, testnevelő tanárok és rendszeresen testmozgók. Remélem, egy kicsit én is
tudtam segíteni abban, hogy ők sikeresek.
De nekem mindig a legfontosabb volt az
igény felkeltése a mozgás iránt, a sport, a
mozgás megszerettetése. Ezt egy életen át
kell és lehet csinálni, soha nem szabad és
nem kell abbahagyni. Életem részei voltak
azok az évek, együtt töltött idők, és mindig
szeretettel, boldogsággal gondolok rá.
– Anyukám miatt mentem nyugdíjba, hogy
vele többet lehessek, de sajnos 2 hónapja
elhunyt. Fiam Kanadában él, férjem pedig
még Németországban dolgozik. Így most
több szabadidőm lesz. Nem szeretnék a munkával, hobbymmal leállni. Gyógytestnevelést
mindenképpen tanítani fogok még pár évig,
és ha szükség lesz rám, akár még itt az iskolában is. Szurkolok egy volt tanítványomnak, aki gyógytestnevelést tanul, sikerüljön
a becsei iskolában majd elhelyezkednie, így
lesz majd utánpótlás is az iskolában.
Megköszönöm Editnek az interjút, a sok
szép gondolatot. Örülünk, hogy aktív nyugdíjas éveket tervez. Erre nagy igény van
községünkben! Ehhez kívánunk számára
nagyon jó egészséget, boldogságot, kitartást, nyugalmas éveket!
Lumei Joli
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André Kertész kiállítás a Robert Capa Központban
A világ egyik legnagyobb fotósa egy kis
alföldi falut, Szigetbecsét érzett hazájának –
és erről végre Budapesten is megbizonyosodhatnak. André Kertész egyike azoknak a
magyaroknak, akik a nagyvilágban sokkal
híresebbek, mint itthon. A 20. századi fotóművészet egyik legnagyobb mestere számára Szigetbecse jelentette a fiatalon otthagyott Magyarországot. Pedig nem is ott élt a
pesti fiú, csupán gyermekkori emlékei voltak számára feledhetetlenek. Így élete végén
120 fotót ajándékozott a falunak: egy lenyűgöző életmű saját maga által kiválasztott
legjavát.
Budapesten azért van most lehetőség a
fotók megtekintésére, mert Szigetbecse
Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a Robert Capa Kortárs
Fotográfiai Központ Nonprofit Kft.-vel 3
évre együttműködési megállapodást köt az
André Kertész gyűjtemény kezelésére, kiállítására. A becsei képekből most a Robert
Capa Központ kiállítást rendezett, ahol
rácsodálkozhatunk arra, hogy már a legkorábbi képei is milyen eredeti és friss látásmódról tanúskodnak. A kiállítás 2021. június
26-án nyílt meg.
André Kertész Szigetbecséhez kötődéséről
Kincses Károly, a kiállítás kurátora így nyilatkozott:
„Kertész sokat kapott a falutól, olvashattuk. Ez a falu pedig Kertésztől lett becses. Ha
valaki ebben az országban, Európában, Japánban vagy Patagóniában hallott már valamit Kertészről, akkor hallott Szigetbecséről
is. Kevés magyar kisfalu mondhatja ezt el
magáról. Ennek fényében lehet sütkérezni,
lehet az előnyeit élvezni, de tudhatóan kötelezettségeket is rótt és ró az itt élőkre. A törlesztési folyamat 1984-ben kezdődött. 1984.
március 10-én a Budapesti Tavaszi Fesztivál
díszvendégeként Magyarországra jött a fotográfus. Két nappal később ellátogatott Szigetbecsére. Ekkor írta az alábbi sorokat: „Itt
vagyok a gyermekkori emlékeim legdrágább
helyén, és fájó szívvel gondolok azokra a
gyönyörű emlékekre, mik ide kötnek. André
Kertész Sziget-Becse 1984. márc. 13.”
A falu akkori elöljárói kiállítást nyitottak
meg a képeiből, körbevitték őt a falun, s felajánlották, hogy létesítenek egy Kertész
emlékházat, melyben egy berendezett vendégszoba mindig a fotós rendelkezésére áll,
ahányszor csak Magyarországra jön. Szembe
kell nézni a ténnyel: ez a kis, Ráckeve melletti falu volt Kertész köldökzsinórjának az a
pontja, ami Magyarországhoz kötötte, élete
utolsó pillanatáig.”

A kiállítás megnyitójára Szigetbecséről
többen is ellátogattak. Kőrösi Orsolya, a
Capa Központ ügyvezető igazgatója fogadta
és vezette körbe a vendégeket a kiállítótermekben. Sósné Michélisz Edina, Szigetbecse
polgármestere köszöntötte a megnyitó résztvevőit:
„Immár közös feladatunkká vált, hogy
Kertész tehetségét és zsenialitását minél szélesebb közönség részére elérhetővé tegyük,
ezért hoztuk el KINCSEINKET ide a Fotográfiai Központba erre a számunkra –
szigetbecseiek számára – kicsit személyes
hangvételű tárlatra. André Kertész a világ
egyik legjelentősebb fotóművésze, a fényképezés történetének egyik legnagyobb hatású
alkotója, nevét a világon mindenhol ismerik.
Szigetbecse Pest megyében, Budapesttől
alig több mint 40 kilométerre található település, nem túlzás, ha azt mondom, hogy a
világon kevesen ismerik.
Sokakban talán felvetődik az a kérdés,
miért fontos a világhírű művész nevével kapcsolatba hozni egy kis lélekszámú magyarországi falut? Kérem, engedjék meg nekem,
hogy erről a kapcsolatról meséljek Önöknek.
Szigetbecsén élt André Kertész nagybátyja, Klöpfer Mihály, aki a környék leggazdagabb, ám gyermektelen szőlőtermesztője és
borkereskedője volt. Pesti unokaöccse, Andor itt töltötte gyermek- és ifjúkora nyarait,
s kötődése Szigetbecséhez egy életre szólónak bizonyult.
Nagybátyja padlásán fametszetekkel, litográfiákkal illusztrált régi német családi képes újságokat talált. Ezeket nézegetve támadt
fel benne a vágy, hogy egykor majd ő is
hasonló képeket készítsen.
Már gyermekkorától tudatosan készült
arra, hogy fotós lehessen, és megélje a kép
létrehozásának örömét. Mielőtt fényképezőgépet vehetett volna a kezébe, éveken keresz-

tül „fejben” komponálta meg a képeit. Született fotográfus volt, tudta, mit akar és tudta,
hogyan készítse el a legjobb kompozíciót.
Saját bevallása szerint – mindent, ami művészetét, látásmódját, személyiségét megalapozta, meghatározta, azt Szigetbecsén szerezte:
Az 1894. július 2-án született André Kertész sok időt töltött rokonainál Szigetbecsén,
első felvételein meg is jelennek az itteni táj és
lakói. „Becse sem a rokonok miatt lett…
meghatározó, hanem mert olyan közel kerülhettem a természethez és azokhoz, akik közt
ez történt velem. Később akár Tiszaszalkán,
akár Esztergomban vagy Harasztiban, akár
Franciaországban vagy New Yorkban fényképeztem tájat vagy embert, a becsei táj és a
becsei emberek születtek újjá minden képen”
– mondta egy időskori interjúban.
Három országban élt és alkotott, szavai
szerint egyetlen nyelve a fotográfia volt.
Budapesten – Párizsban – New Yorkban –
Szigetbecsén. Hivatalnokként, frontkatonaként, sebesültként, fotóriporterként Kertész
mindenütt, mindig és mindent fotózott, rögzítette az élet apró dolgait, a szokatlant. Sokat
kísérletezett, játszott a fényekkel, sziluetteket,
és más, az absztrakt határát súroló témát
fotózott, de szívesen készített táj- és városfotókat, csendéletet, portrét.
Az 1970-es évekre a világ egyik legünnepeltebb fotográfusa lett, műveit fontos múzeumok, művészeti intézmények állították ki.
Ha Magyarországon járt, mindig eljött
Szigetbecsére, sose feledkezett el rólunk.
Utoljára 1984-ben járt hazánkban, ahol
bejárta korai életének és munkáinak helyszíneit, köztük Szigetbecsét is:
„Itt vagyok a gyerekkori emlékeim legdrágább helyén, és fájó szívvel gondolok azokra
a gyönyörű emlékekre, mik ide kötnek”,
mondta André Kertész 1984 márciusi látogatása alkalmával.

2021. július-augusztus
André Kertészben élete végéig
megmaradt ez a szoros kötődés,
ezért örömmel fogadta a tervet, hogy
kiállítás céljából felújítanak számára a faluban egy régi, a rokoni portához hasonlatos házat, mely udvarán – nagy örömére – egy gémeskút
is volt. Kertész ennek a létesítendő
múzeumnak felajánlotta és el is
küldte 120 eredeti, szignált fotográfiáját. A képeket ő maga válogatta,
de a múzeum megnyitását sajnos
már nem élhette meg.
Ez a válogatás nemcsak a településhez köthető felvételeket, hanem a
világhírű művész életművének ismert
darabjait is tartalmazza. Így gondoskodott halála előtt arról, hogy
Szigetbecse, ez a magyarországi kis
település, mely szeretettel és őszinte
tisztelettel fogadta mindig a fotózás
nagymesterét, méltó viszonzásban
részesüljön.
Az André Kertész Fotómúzeum és
Emlékház 1987-ben nyílt meg, ez
volt Magyarországon az első Fotómúzeum. Kertész halála után az Emlékmúzeumba került a művész New
York-i lakásának néhány bútora és
személyes használati tárgya is.
A XX. századi fotográfia egyik legismertebb alkotóművésze ránk hagyta világhírű életművének egy részét.
Kötelességünk emlékét méltóképpen
Kiállítást tervezünk a Faluházban,
melynek témája „A szigetbecsei népi
vallásosság tárgyai”.
Szeretettel kérjük a kedves becsei
Lakosok és a Szigetbecséről elszármazottak segítségét!

A Faluház meglévő gyűjteményét
szeretnénk a kiállítás idejére kiegészíteni és bemutatni a szigetbecsei
lakosok otthon őrzött szakrális tárgyaival együtt (rózsafüzérek, szentképek, Bibliák, feszületek, hímzések, szenteltvíztartók, hímzések, kisebb szobrok, szentelt gyertyák...) és
fényképekkel a becsei vallásos életről (keresztelő, elsőáldozás, bérmálás, templomi esküvő, Úrnapi szőnyeg).

A kölcsönadott tárgyakat, melyeket a művelődési házban lévő könyvtárba vagy a Faluházba várunk szeretettel nyitvatartási időben, a kiállítás
végén köszönettel visszaszolgáltatjuk.

A kiállítás tervezett megnyitója:
2021. augusztus 28. 11 óra
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gondozni. Céljaink között szerepel, hogy emlékére – Magyarországon elsőként (egy)
André Kertészt ábrázoló szobrot állíttatunk. Elképzelésünk
megvalósításában nyújtott segítő kezet a Capa Központ, ha
tervünk megvalósul, az nemcsak André Kertész, hanem az
egész fotós társadalom számára méltó elismerés lenne.
Adósai vagyunk mi szigetbecseiek André Kertésznek –
nagy szeretettel emlékezünk
rá, és tisztelettel ápoljuk hagyatékát. Büszkék vagyunk
arra, hogy Szigetbecse ilyen
hatalmas kulturális örökséggel rendelkezik, büszkék vagyunk rá, hogy egy nagy művész itt élt és alkotott közöttünk.
A világban tehetségével,
munkájával óriási eredményt
ért el, és ennek a gazdag életműnek örökre részese lett
Szigetbecse is.”
A kiállítás megtekinthető:
2021. június 27-től
Kedd–péntek: 14–19 óra
Szombat–vasárnap: 11–19 óra
Lumei Joli
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Környezetvédelmi
pályázat Szigetbecsén
„A Földet nem apáinktól örököltük,
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”
(David Brower)
Szigetbecse Község Önkormányzata és a
Szigetbecsei Általános Iskola a környezeti
nevelés segítése és támogatása érdekében
pályázatot hirdetett. A jelentkező alkotni
vágyó, kreatív gyerekek, akik a környezet
védelmét fontosnak találták, egyedi alkotásokban fogalmazták meg, mit tudnak tenni
környezetük védelme érdekében.
A pályázatok témája szorosan kapcsolódott a környezetvédelemhez, a természetvédelemhez, hulladékgazdálkodáshoz és köztisztasághoz, ezért a pályázati munkák mindegyikét egy-egy ötös érdemjeggyel is jutalmazták rajz vagy technika tantárgyból.

toll, rizs vagy bármilyen termény felhasználásával) fogalmazhatták meg, mit tudnak
tenni környezetük védelme érdekében.
Díjazottak:
Legkreatívabb alkotás:
Lődi Zsófia 1. osztály.
Legszebb kidolgozású alkotás:
Karczagi Bendegúz 2. osztály.
A Zsűri különdíja: 4. osztály.
„Földmentők”: Forrai Kitti, Gere Anna,
Szöllősi Jázmin, Bodor Dóra, Karczagi Lili,
Csömöri Bence,
illetve a „Lecsap a Föld”: Michélisz Nóra,
Benyeda Vivien, Győri Írisz, Lődi Anna.

Kategóriák:

2. „Készíts valamit hulladékból!” Felső
tagozatos gyerekek számára szabadon választott technikával, hulladékból (PET palackból, dobozból, használt ruhából, csomagolópapírból, üvegből stb.) készített kreatív
használati-, dísz- vagy játék tárgy. A pályázathoz csatolni kellett egy rövid fotósorozatot, leírást az elkészített munkáról.

1. Környezetvédelmi rajzpályázat alsó
tagozatos általános iskolások részére „Ezt
tehetem a környezetem védelmében!” címmel. A jelentkező gyerekek rajzban „A/4”
méretben (bármilyen technológiával készülhettek: zsírkréta, festés, színes ceruza, filc-

Díjazottak:
Legkreatívabb alkotás:
Őrsi Lelle 2. osztály (pénztárca).
Legszebb kidolgozású alkotás:
Kiss-Szirmai Anna 5. osztály (papírkosárka).
A Zsűri különdíja:
Boros Zsombor 2. osztály (madáretető),
Asók Gábor 6. osztály (játszóház).
3. Környezetvédelemmel kapcsolatos, kb.
60 másodperc hosszúságú mobiltelefonnal
forgatott kisfilm készítése felső tagozatos
gyerekek számára. Egy rövid kampányvagy reklámfilmet lehetett forgatni, amely
megjeleníti és felhívja a figyelmet a környezetszennyezésre, fogyasztói szokások megváltoztatásának szükségességére a mindennapi életvitelünk során, környezetünk védelme érdekében.
Díjazottak:
Legkreatívabb kisfilm: Fehérvári Fanni,
Takács Dóra, Vég Dorottya 5. osztály.
Csoba Attiláné

Faültetés és árnyékolás az óvoda udvarán
szülői segítséggel

Mindig hálásak vagyunk és nem tudjuk
eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire jólesik,
hogy az Óvodai Szülői Munkaközösség
figyelemmel kíséri a nehézségeinket, igyekeznek mindig meglátni azt, amivel a gyermekek segítésére, komfortérzetük javítására
törekedhetnek.
Ennek köszönhetően újabb fejlesztést sikerült megvalósítani még a nyár elején szülői
kezdeményezésre, mégpedig az óvoda udvarának árnyékolását. A Liszkóczi házaspárnak
köszönhetően sikerült beszereznünk az
óvoda udvarára 16 db facsemetét (csavart
fűz, nagylevelű hárs, ezüst hárs, gyertyán,
vérjuhar, magas kőris, madárberkenye és
juharlevelű platánfák). A fák vásárlását az
óvoda költségvetéséből sikerült kigazdálkodnunk, illetve vásároltunk még az óvoda udvarára napvitorlákat is, hogy a nagy nyári
melegben a gyerekek számára biztosítani
tudjunk egy kis árnyékot. A napvitorlák felszerelését és a fák ültetését a Szülői Munka-

közösség szervezte és valósította meg. Az
SZMK finanszírozta ezen felül a termőföldet
és annak szállítási költségét, illetve a fák tápanyag-ellátásához szükséges trágyát is. A
munkálatokat június 18-án reggel a fák
helyének kiásásával kezdték meg, amiben
nagy segítségünkre volt Kovács Attila, aki
elintézte és megszervezte, hogy ne kézzel,
hanem géppel ássák ki a fáknak szükséges
gödröket, egy lukfúró traktor segítségével.
Ezúton is nagyon köszönjük, hiszen nagyon
nagy munkát váltott ki azzal, hogy gép
végezte el az ásást, és nem kézi erővel kellett
ezt megvalósítani.
A fák ültetésére délután 17 órára voltak
összehívva a vállalkozó kedvű szülők. Ezúton köszönjük a munkáját Liszkóczi Zoltánnak, Leányvári Máriának, Boros Csabának, Grill Andrásnak, Molnár Zoltánnak,
Czinege Zsoltnak, Illés Balázsnak, Bodor
Attilának. Köszönet még Katona Norbert és
Nagy Ádám gimnazistáknak is, akik a közép-

iskolai kötelező közösségért végzett munka
keretén belül voltak segítségünkre.
Nagyon örülünk annak, hogy egyre több
mindent sikerül összefogással és szülői segítséggel megvalósítanunk, ezzel is szebbé,
komfortosabbá téve az intézményünket.
Mindig vannak tervek, és ebben az a
nagyon jó, hogy erre megfelelő segítőpartnereket is találunk, akik szívesen állnak mellénk és segítenek, így tudunk lépésről-lépésre haladni, fejlődni.
Hálás köszönet minden egyes felajánlásért
és minden perc munkáért mindazoknak, akik
valamilyen formában részt vettek, és még
továbbra is részt fognak venni ilyen kezdeményezésekben.
„Lehetetlen bármi igazán értékeset elérni,
ha sok önzetlen ember nem működik együtt
egymással.”
(Albert Einstein)

Schneckné Bukovszky Judit intézményvezető
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Sakk hírek
Tájékoztató a Szigetbecse Sportegyesület Sakk Szakosztályának első félévi összejöveteléről

Ez év július 10. napján a Pest Megyei
Sakkszövetség iránymutatásának megfelelően nyílt téren, a Petőfi Sándor Művelődési
Ház udvarán sakk szakosztályunk megtartotta ez évi első félévi összejövetelét.
Nagy várakozás előzte meg a szakosztály
tagságának találkozóját, figyelemmel arra,
hogy a 2019-2020. évi bajnoki idény befejezését követően (amelyre idő előtt, 2020 márciusában került sor) a koronavírus okozta járványhelyzet miatt nem jöhetett létre szervezett sakkrendezvény – beleértve a 20202021. évi bajnoki évadot, valamint helyi rendezvényeinket is.

A szakosztály összejövetelét Soósné Michélisz Edina polgármester asszony, valamint Schmidt Mihály sportegyesületi elnök
köszöntővel nyitotta meg.
Ezt követően Schwarczenberger Zsolt
Antal szakosztályvezető beszámolt az elmúlt
egy-másfél év során történt sakkcsapatot
érintő eseményekről.
A sakkszakosztály felkészült a 20212022. évi bajnoki idényben történő részvételre, a szükséges adminisztratív intézkedéseket elvégeztük. Csapatunk 19 igazolt versenyzővel rendelkezik, az induláshoz szükséges versenyengedélyek stb. rendelkezésre
állnak.
Polgármester Asszony biztosította támogatásáról a sakkcsapatot, továbbá jelezte, hogy
az önkormányzat a sakk bajnoki fordulók
lebonyolításához, illetve az éves rendezvényeinkhez a művelődési ház nagytermét rendelkezésünkre bocsátja, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.
A szakosztályvezetői beszámoló keretében
megemlékeztünk azokról a csapattagokról,
sportkör tagokról és támogatókról, akik az
elmúlt év ismert történései miatt már nem
lehetnek közöttünk.
Hagyományainkhoz híven névre szóló
kupával köszöntöttük továbbá a 70. életévü-

ket betöltött, vagy annál idősebb csapattagjainkat, akik ez évben ünneplik kerek évfordulós születésnapjukat:
Dr. Csuka Gyula – 80. életév (2020. év),
Tábor József – 85. életév,
Rigó József – 70. életév,
Borbély József – 70. életév.
A kupákat a rendezvényen megjelent
ünnepelteknek Polgármester Asszony nyújtotta át.
A szakosztályvezető tájékoztatást adott
továbbá a Pest Megyei Sakkszövetség által
közzétett információkról:
A Magyar Sakkszövetség 17/2021/0531
ikt. számú Elnökségi határozatának ismertetése a sakkversenyekre vonatkozóan a járványhelyzet miatt bevezetésre került szabályokról.
A Pest Megyei Sakkszövetség közgyűlésének 2021. szeptember 04. napjára történt

kiírásáról, amelyen sor került a 2021-2022.
versenyévad sorsolására is.
A Pest Megyei Sakkszövetség 2021-2022.
évre kiadott versenykiírása ismertetése.
A VIII. Magyar Sakkvilág Kupa versenysorozat kiírás ismertetése.
A szakosztályvezetői beszámolót követően
Sorodi László Sport Egyesület elnökségi tag
beszámolót tartott a Sakk Szakosztály 2020.
évi pénzügyi helyzetéről.
A szakosztály összejövetelünk baráti sakkjátszmákkal zárult.
Csapatunk felkészült a következő versenyévad kihívásaira. Az eredményeikről a
továbbiakban is tájékoztatást nyújtunk az
érdeklődők és sakkbarátok számára.
Schwarczenberger Zsolt Antal

Iskolakezdési támogatás

Szigetbecse Község Önkormányzata Képviselő-testülete iskolakezdési támogatásban részesíti azokat a családokat, akik szigetbecsei
állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek, és általános iskolás korú gyermekük (gyermekeik) részére iskolakezdési támogatási kérelmet
adnak be.
1. Iskolakezdési támogatásra jogosult az általános iskolás korú gyermeket saját háztartásában nevelő szülő / törvényes képviselő.
2. A kérelem benyújtásának határideje az adott tanév megkezdése előtt augusztus 15-től szeptember 1. napja.
3. Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 10.000 Ft, mely összeget a támogatás igénylését követő 30 napon belül kell kifizetni a szülő / törvényes képviselő részére.
A kérelem nyomtatvány letölthető itt: http://www.szigetbecse.hu/.../Iskolakezdesi_tamogatas, vagy a Közös Önkormányzati Hivatalban
kérhető.
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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Somorjáról Kitelepített Magyarok Emlékművének avatása
,,A bűn nem akkor teljesedik be, amikor elkövetik, hanem akkor, amikor elfelejtik”

Augusztus 2-án felavatták a Somorjáról
Kitelepített Magyarok Emlékművét a Gazda
sor és a Fő utca találkozásánál. Somorjáról
1947-ben több mint nyolcszáz személyt hurcoltak el Csehországba, és több mint háromszázat a lakosságcsere keretében Magyarországra.
A kitelepítettek többsége visszatért, a kint
maradottak leszármazottainak egy része az
avatásra látogatott haza Somorjára.

A Via Nova Somorja Ifjúsági Csoport a
várossal és több civil szervezettel együttműködve a városból elhurcoltaknak, valamint
azoknak is emléket állított, akiknek szülőfalujában még nincs vagy már nem is lesz
hasonló emlékhely.
Lipcsey György szobrászművész alkotását Kövér László, a Magyar Országgyűlés
elnöke és az emlékmű létrejöttét segítő szervezetek képviselői leplezték le a Gazda sor
és a Fő utca találkozásánál.
Az avatás előtti ökumenikus istentiszteleten György András, a somorjai református
egyházközösség lelkipásztora emlékeztetett
arra, hogy 74 évvel ezelőtt, a kitelepítésekkor gyászmiséket tartottak az elhurcoltakért.

A lelkipásztor a megmaradás fontosságára,
a somorjai magyar identitás megőrzésére
szólította fel a hívőket. A református templomból gyalog vonult a menet a közadakozásból elkészített emlékműhöz, amely egy
korabeli vasútállomást idéz meg paddal és
hat, sziklából kivájt bőrönddel.

Kövér László, a Magyar Országgyűlés
elnöke a leleplezésen kijelentette, hogy Isten
és ember előtti bűn volt a magyarok kitelepítése. Ha az áldozatok utódai elfelejtik az elő-

deik ellen elkövetett történelmi bűnöket,
akkor a bűnök a jövőben megismétlődhetnek, és az utódok ismét bármikor védtelen
áldozatokká válhatnak.

Méry János, a Via Nova ICS somorjai
vezetője elmondta, a szoborcsoporttal emlékeztetnek a kitelepítettekre. Tanulni kell a
múltból. Voltak idők, amikor azért hurcolták
meg a magyarokat, mert magyarok voltak.
Ha nem figyelünk oda, ez könnyen megismétlődhet máskor is.

Meghívásra a Szigetbecsére Somorjáról
kitelepített családok tagjai, képviselői is ott
lehettek az emlékműavatáson. Községünket
képviselte Riedl József, Riedl Józsefné

(Magdi néni), Schmidt Mátyás, Kemény
István, Riedlné Bogdán Tímea és Riedl Béla.

Somorja polgármestere nagy szeretettel
fogadta községünk küldöttségét, a köszöntő
szavaiban is külön üdvözlést kaptak, állófogadással tisztelték meg részvételüket.
A somorjai emlékmű a Szigetbecsén élő
leszármazottaknak is szól, egy erős szál,
amivel több köti őket oda, Somorjára.
Szigetbecsén sem felejtünk, kegyelettel őrizzük emléküket!
Önkormányzatunk megköszöni az emlékműavatásra kiutazóknak a részvételt.

Lumei Joli
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Tájékoztatás
2021. június – július hónapban meghozott önkormányzati döntésekről
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári időszakban is szorgalmasan dolgozott. Míg 2021. június első felében
még a veszélyhelyzeti hatáskörében eljárva Szigetbecse Község Önkormányzat polgármestere – a képviselő-testülettel történő egyeztetés
után – hozott határozatokat, majd a beoltottak számának növekedésével lehetővé vált testületi ülések tartása, így 2021. június 21-én és
2021. július 26-án megtartott testületi üléseken az alábbi döntések születtek:
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete igénybejelentést tett a Magyar Állam – mint szükségképpeni törvényes örökös – felé 2021. január 15. napján jogerőre emelkedett hagyatékátadó végzésben foglalt néhai Botos Jánosné (szül.: Virág Margit)
hagyatékát képező 2321 Szigetbecse, Zöldfa u. 9. szám alatti kivett
lakóház, udvar megnevezésű belterületi ingatlanra. Az ingatlant a
Magyar Falu Program céljainak támogatására szeretné Önkormányzatunk felhasználni. Amennyiben a Magyar Állam a fentiekben
megnevezett ingatlant felajánlja, Szigetbecse Község Önkormányzata a felajánlott belterületi ingatlant elfogadja.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy jelezze a község igényét a
Magyar Állam felé a 2321 Szigetbecse, Duna sor 36. szám alatti
kivett lakóház, udvar megnevezésű belterületi ingatlanra a Magyar
Falu Program céljainak támogatására Szigetbecse Község Önkormányzat számára. Amennyiben a Magyar Állam a fentiekben megnevezett ingatlant felajánlja, Szigetbecse Község Önkormányzata a
felajánlott belterületi ingatlant elfogadja.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2021. évi szúnyoggyérítési feladatok közös ellátására Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződés alapján a 2021. évi szúnyoggyérítés vonatkozásában bekövetkezett változásokat a közbeszerzéssel kiegészített légi gyérítéssel kapcsolatban elfogadja azzal a feltétellel, hogy Szigetbecse község teljes
területén (159 ha) történjen légi szúnyoggyérítés. A képviselő-testület a Duna-parti 69 ha többlet terület kétszeri légi irtásához szükséges (kb. 300.000 Ft) többletköltséget a 2021. évi költségvetés terhére finanszírozza. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit
Kft.-vel az André Kertész képek kölcsönzéséből és emléktárgyak
kiállítására kötött bérleti szerződésből származó 2021. évi nettó
2.400.000 Ft bevételt a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére átadja az André Kertész bronzszobor megvalósításának elősegítésére.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Cs. Sándor kérelmét visszautasítja. Nem adja bérbe a
Szigetbecse 458, 459, 460 hrsz.-ú ingatlanokat, és nem járul hozzá,
hogy ott alpakkasimogató udvar létesüljön.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Magyarország Kormánya által a Magyar Falu Program
céljainak támogatására Szigetbecse Község Önkormányzat részére
felajánlott Szigetbecse külterület 051/1 hrsz.-ú kivett saját használatú utat nem fogadja el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére.
***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az új
utca közművesítése tervezésére a legkedvezőbb, bruttó 600.000 Ft
árajánlatot adó INNO-VIT 98’ Bt.-t (székhelye: 2336 Dunavarsány,
Csermely u. 36 sz., adószáma: 20197595-1-13, képviseli: Bartek
István) bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy amennyiben 2021. évben kiírásra kerül a „Belterületi utak
javítása” pályázat, akkor ezen indulni kíván. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges tervezői feladatok ellátása érdekében az árajánlatokat szerezze
be. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó tervezővel a szerződést aláírja.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (tov.: Nkt) 83. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv (tov.: Kjt.) 20/A § (1)
bekezdése alapján a Szigetbecsei Tóparti Óvoda intézményvezetői
állás betöltésére meghirdetett pályázatra beérkező pályázatok közül
– figyelembe véve a szülői munkaközösség véleményét, valamint a
nevelőtestület véleményét – a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/
2013. (VIII. 30.) Korm. rend. 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, Schneckné Bukovszky Judit pályázót 2021.
augusztus 15. napjától – 5 év határozott időre – 2026. augusztus 14.
napjáig megbízza a Szigetbecsei Tóparti Óvoda intézményvezetői
munkakörének betöltésével, illetve az intézményvezetői feladatok
ellátásával. Az óvodavezető illetményét a Kjt., valamint a Korm.
rendelet rendelkezései szerint kell megállapítani. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázókat értesítse.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2959 hrsz-ú (pihenőpark) ingatlanból leválasztásra kerüljön
egy 3 m széles sáv önálló helyrajzi számú ingatlanként majdani
közút céljára. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
telekalakítási eljárás megindítására és az ehhez szükséges dokumentáció elkészítésére vonatkozó szerződés megkötésére az arra
jogosult földmérővel. Szigetbecse Község Önkormányzat az eljáráshoz kapcsolódó költségeket a 2021. évi költségvetésének tartalékkerete terhére finanszírozza.
1. Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
partnerségi egyeztetési eljárás lefolytatása céljából hirdetményi úton
közzétette a PESTTERV Kft. által 1275 projektszámon elkészített,
az 1/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelet Szigetbecse Község helyi
építési szabályzata módosításának a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 24. rész 32. § (1) c) pontja szerinti tárgyalásos eljárás lefolytatására szolgáló dokumentációját. A tervmódosítással kapcsolatosan az
érintett partnereinktől az egyeztetésre rendelkezésre álló határidő
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lejártáig, azaz 2021. július 14. napjáig észrevételek, véleményezések
nem érkeztek, a partnerségi egyeztetési eljárás lezárult.
2. Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a terv 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1)
bekezdése szerinti partnerségi egyeztetése lezárult, a tervdokumentáció változtatás nélkül lezárható, és a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 24. rész 32. § (1) c) pontja szerinti tárgyalásos eljárás tovább
folytatására szolgáló dokumentációja elkészíthető. Ez alapján Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a tervezőt a munka folytatására, a következő munkafázis mielőbbi teljesítésére és a vonatkozó dokumentáció elkészítésére.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete meg kívánja osztani a Szigetbecse Község Önkormányzat 1/1 arányú
tulajdonában lévő 1101, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 hrsz-ú,
mindösszesen: 1.6602 ha térmértékű kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanát, így hozzájárul jelen határozat elválaszthatatlan
részét képező – Szűcs Tamás okleveles földmérő mérnök (ing. rend.
min. sz.: 2479/2021) által készített 1-13-2/2021 munkaszámú – a
Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali
Osztály 10. által 2021. 07. 21. napján záradékolt – változási vázrajz
alapján megvalósítandó telekalakításhoz a cikk végén ismertetett
táblázat szerint.
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy fent hivatkozott telekalakítási eljárás
során Szigetbecse Község Önkormányzat képviseletében eljárjon,
valamint a további szükséges intézkedéseket megtegye. Szigetbecse
Község Önkormányzat a telekalakítással, valamint a földhivatali
ügyintézéssel járó mindennemű költségét a 2021. évi költségvetése
tartalékkerete terhére finanszírozza.
***
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Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a víziközmű-rendszer 2022–2036. időtávra szóló
Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elkészítésével a DAKÖV Kft-t
bízza meg azzal, hogy a beruházási tervrészt legkésőbb 2021. 08.
27-ig az önkormányzat részére véleményezésre adja át, majd 2021.
09. 30-ig jóváhagyásra nyújtsa be a Magyar Energetikai és KözműSzabályozási Hivatalhoz. Szigetbecse Község Önkormányzata a
terv elkészítésének 85.200 Ft + ÁFA költségét a 2021. évi költségvetés terhére finanszírozza.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy benyújtja a Belügyminisztérium által 2021. évre meghirdetett
„A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás” megnevezésű pályázati
anyagát tűzifára.
Az önkormányzat részéről a vállalt önerő összegét a 2021. évi
költségvetés terhére finanszírozza.
Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2021.
(VI. 26.) önkormányzati rendeletével módosította a 2021. évi költségvetésről szóló 6/2021. (II. 22.) önkormányzati rendeletét.
***
A fentiekből is jól látszik, hogy a képviselő-testület és a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói folyamatosan azon
munkálkodnak, hogy településünk fejlődjön, szépüljön.
Csománé dr. Dreska Hajnalka
aljegyző
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal
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Nyár a Szigetbecse Kultúr közben
(június, július)
„Ott ahol élsz, ott láss csodát. / Egy cefreszagú almafát.
Vadmurok ernyőjén a foltot. / Egy piros falat, mikor boldog.
Hullott szilvákat, pocsolyákat. / Ahogy a vad nyár mindent áthat.
A napunk úgyis lemegy egyszer. / De addig: fogd, és ne ereszd el.”
(Szabó T. Anna)
A Szigetbecsei Krónika előző, 3. számában írt cikk folytatásaként: Fövényi Sándor
6. verseskötetének bemutatójáról, közönségigényre, elkészült a videófelvétel, melyet
Lumeiné Jolika vett fel és állított össze. A
film megtekinthető a Szigetbecse Kultúr köz
FB oldalon.
Ha beköszönt a nyár, megnyitja kapuit
Szigetbecse két gyűjteménye, melyekre méltán lehet büszke: az André Kertész Emlékház és a Faluház (nyitva június elejétől
szeptember végéig). Mindkét helyszínen,
előzetes bejelentkezés alapján kérni lehet
tárlatvezetést, múzeumpedagógiai foglalkozást és mellé vezetett falusétát is. Igénybe is
veszik a lehetőséget, különösen a környéken
és a Szigetbecsén táborozók. Így láttuk vendégül a becsei hittanos tábor, a mártoni
német nemzetiségi tábor, a becsei lovas
táborok, a BM tábor és a becsei Erzsébet
tábor csoportjait. A Faluházban egyhetes
napközis, német nemzetiségi, hagyományőrző tábort tartottunk a szigetbecsei Német
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.
Fotópontok is létesültek, ahol egyéni fotókat, szelfiket lehet készíteni. A régi használati tárgyakból és egyszerű anyagokból népi
játszóteret hoztunk létre, melyeket örömmel
vettek birtokba a gyerekek a foglalkozásokon. Néhány példa a játékokra: karikahajtás,
csutkavárépítés, célbadobás konzerves dobozokra zoknibombával, horgászat teknőből, célba dobás vesszőkarikával. A foglalkozásokon, a tárlatvezetések és a faluséta
végén, igény szerint, előkerülhettek a telefonok. A szigetbecse.hu oldalon a „Turizmus”
címszó alatt található egy kis önmagát javító
vetélkedő Szigetbecse történetéről, hagyományairól. Erre a „linkre” mutat egy ún. QR
kód (nevét az angol Quick Response, gyors
válasz rövidítéséből kapta, egyszerre utalva
a gyors visszafejtési sebességre és a felhasználó által igényelt gyors reakcióra), ami által
gyorsan és egyszerűen el lehet érni a vetélkedőt, és már indulhat is a játék!
A Faluházban kiszellőztettük az ágyneműket. Köszönöm a segítséget Németh Gábornénak és Lerner Marikának! Néhány érdekesség a sváb ágyról: magas lábakkal és
oldalakkal, fából épített egyszemélyes fekvőhely, amely lehetőséget teremtett az ala-

csony alapterületű szobák maximális helykihasználására. A magas oldalfalak, a korabeli szokásoknak megfelelően, megtartották és
egyben eltakarták a kevésbé esztétikus, vastag fonalból szőtt „strózsákot” (Strohsack),
az ágybetétet, mely nálunk a Faluházban –
nevével ellentétben nem szalmát, hanem –
kukoricacsuhét tartalmaz. Erre kerülnek a
lepedő, a párnák és a libatollal töltött dunnák. Mindezeket ágytakaró fedi le.
A Múzeumok Éjszakáján, június 26-án
egy kis szigetbecsei küldöttség járt Budapesten a Capa Központban, ahol a Szigetbecsétől kölcsönzött André Kertész által
készített eredeti fotók kiállításának megnyitóján vettünk részt. Erről külön cikkben is
beszámolunk. A kiállítás kapcsán több újságcikk is született, melyeket megosztottam
a Szigetbecse Kultúr köz FB oldalon. Ezekből szeretnék idézni néhányat röviden.
Barakonyi Szabolcs: „A Szigetbecsének
ajándékozott kollekció különlegessége, hogy
Kertész szeretettel és hálával válogatta ki a
képeket.” bdpst24.hu: „Fényképezőgépével
hét évtizeden át készített vizuális naplót, azt
fényképezte, ami érdekelte, ami hatott rá:
életét, önmagát, társát, barátait, személyes
élettereit, az őt körülvevő világot.” hvg.hu:
„A titokzatos, gyermeki, családi élményekkel teli, intim és André Kertész szívében a
haláláig fontos helyet elfoglaló apró univerzumba vezet minket.” Kincses Károly: „Miért fontos egy világhírű művész nevével
kapcsolatba hozni egy alig 1360 lelkes, a
világban morzsányi és még Magyarországon
is igen kicsinek számító falut? Nem túlzás
ez? Bizony, nem. Mert André Kertész – saját
bevallása szerint – mindent, ami művészetét,
látásmódját, személyiségét megalapozta,
meghatározta. amiből majd nyolc évtized
alkotásai táplálkoztak, azt itt, Szigetbecsén
és a környező becsei tájban szerezte.”
Makrai Sonja: „Az őt körülvevő világ valódisága érdekelte, a színtiszta, emberi pillanatok...” Zsuppán András: „Szigetbecse
helyszínként keretbe foglalja ezt a sok évtizedes fotóművészi pályát: bár az első fennmaradt képe, az ásító fiút ábrázoló Édes
álom 1912. május 25-én Budapesten készült,
már a következő év tavaszán készített egy
fotót a becsei holtágról, amikor a bátyjával

csónakáztak. Később azt írta róla, hogy
modernebb kompozíciót azóta sem tud
elképzelni. Az utolsó becsei fotó ugyanezt a
holtágat örökítette meg 1984. július 31-én: a
kettő között több mint hetven év telt el.”…
„Ez a 119 darab fénykép, mert egy közben
elveszett, a világon az egyetlen olyan válogatás André Kertész életművéből, amit ő
maga állított össze, és ami azt mutatja meg,
hogy mit akart megmutatni magából kifejezetten a magyar közönségnek.”
Június 19-én a „Közösségépítő kultúránk”
c. országos programhoz kapcsolódva 31 fő
vett részt buszkiránduláson a Nemzeti
Művelődési Intézet szervezésében. Lakitelekre utaztunk, ahol a Békéscsabai Jókai
Színház „Hajnalban, délben, este” c. előadásának (olasz vígjáték) megtekintése és az
ebéd után körsétát lehetett tenni a Nemzeti
Művelődési Intézet csodaszép székházában
és az ún. Hungarikum Ligetben.
A Múzeumok éjszakájának példájára
„Mesék éjszakája” címmel volt egy kis
rendezvény a Faluházban június 25-én. Hívtunk mindenkit, Kicsit és Nagyot mesét
mondani, mesét hallgatni. Július 3. és 4.
napján csatlakoztunk a Szigetzugi Duna
Napok eseményeihez, mely a Szigetzug
régióban, a Duna világnapja alkalmából, a
Duna menti régió épített és kulturális örökségére építkező előadó-képzőművészeti,
tudományos és sport fesztivál. Hirdettünk
falusétát, tárlatvezetést az André Kertész
Emlékházban és a Faluházban, ill. meséléssel egybekötött kézműves foglalkozást a Faluházban. Szombat este vidám Sramli Partit
szervezett a szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat.
A „buszmegállóversek” időnként megújulnak. Lassan-lassan jönnek a visszajelzések, hogy örömöt okoz a versek, idézetek
olvasása. A Becsei Dekupázs Klub továbbra is működik. Kreatív foglalkozásaikat péntekenként tartják. Az aktualitásokról FB oldalukon mindig lehet tájékozódni. Július 29én társasjáték klubba invitáltuk a játékos
kedvűeket. Köszönjük az ajándékba kapott
társasjátékokat!
Újra bekerültünk a „jogyakorlatOn.hu”
országos szakmai felületre egy kis videóval
(az előző a húsvétos film volt). A Mesék
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Éjszakájára készülve gondoltam végig Szigetbecse „fényes”, fényhez kötődő közösségi eseményeit, ünnepeit (falunapi tűzijáték,
Halottak napi gyertyagyújtás, Márton napi
lampionos felvonulás, közös adventi koszorú és karácsonyfa fényei, adventi ablakok
díszei, szentelt gyertya, a Jánoska-eresztés),
és erről készült ez a kis videó. Az emberek
számára a fény és a sötétség váltakozása
mindig is mágikus eredettel bírt. A sötétség
az elmúlást, a fény a megújulást jelentette. A
„Szigetbecse fényei” videó megtekinthető a
Szigetbecse Kultúr köz FB oldalon is.
Köszönöm a fotókat Fekete Andrásnak,

Lakitelki buszkirándulás

Kőhegyi Dánielnek, Lumei Sándornénak és
Papp Zoltánnak!
Örömmel írom le, hogy a Magyar Falu
program keretében pályázatot nyertünk
közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre.
Szlogenkeresőt hirdettünk: a jelmondat
közvetítse Szigetbecse tárgyi és szellemi
hagyományait, megtartó erejét és turisztikai
vonzerejét. A FB-on lehetett szavazni. A szerzők és a szavazók között kisorsoltunk egy-egy
„Szigetbecse” ill. „Wetsch a mi Szigetbecsénk” c. könyvet. Szeretettel gratulálunk
Viglási Erzsébetnek és Marcsinyi Erikának!
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Íme az alkotások!
„Szigetbecse becsben tart.”
„Szigetbecse, ami becsben tart.”
„Szigetbecse, ahol becsben tartjuk a múltat, a jelent és a jövőt.”
„Igazán a sziget becse ez a Szigetbecse!”
„Szigetbecse, a sziget becse.”
„Szigetbecse, a sziget kincse.”
„Szigetbecse, a sziget kincsesládája.”
„Wetsch a mi Szigetbecsénk.”
„Közös kincsünk, Szigetbecse.”
„Becses kincsünk, Szigetbecse.”
„Ha keresed a Sziget becsét, megtalálod
Szigetbecsén.”
„Szíved becse Szigetbecse.” „Szívünk
Becse Szigetbecse.”
„Kis-Duna és Nagy-Duna csendesen öleli a
mi becsben tartott kis falunkat, Szigetbecsét”
„Becsességünk becseiségünk!”
„Szigetbecse a mi otthonunk!”
„A Sziget ékköve,Szigetbecse!”
„Hol múlt, jelen egybe, ez Szigetbecse, /
gyere, tedd lelked rendbe, szíved becsbe.”
„Szigetbecse a nyugodt élet közössége.”
„Kincsem, kincsem Szigetbecse / Becsben
tartunk mindörökre!”
„Csepel-sziget kincse Szigetbecse!!!”
„A Csepel-sziget becse, Szigetbecse."
„Szigetbecse, a Csepel-sziget becse.”
További szép nyarat kívánva!
Deminger Ágnes

S R A M L I PA RT I 2 0 2 1

Július 3-án egy év kihagyással ismét megrendeztük a községi
önkormányzattal közösen az immár hagyományossá vált 6. Sramli
Partinkat. Rendhagyó volt az idei parti az időpont és a helyszín
tekintetében is. Az időpont-változás amiatt történt, mert a Szigetzugi Duna Napok szervezőbizottsága megkeresett azzal a kéréssel,
hogy kapcsolódjunk be programjukba nemzetiségi műsorral. A szokásos május végi időpont a pandémia miatt egyébként is kérdéses
volt. A helyszínváltozás pedig a szabadtéri színpadi építkezés miatt
történt. A művelődési ház udvara nagyon kellemes helyszíne volt a
családias rendezvényünknek.
A Tóparti Óvoda nagycsoportosai német néptáncokkal, a nemzetiségi táborban résztvevő gyerekek német játékokkal, a Csiribiri

Mazsorettcsoport a Duna Napok alkalmából a Kék Duna-keringővel
készültek a műsorra.
Vendégszereplőink voltak Szigetszentmártonból a Hexerei néptánccsoport és a 25 éves fennállását ünneplő Lohr Kapelle.
Szereplőink megalapozták a bál hangulatát, amely egyre csak
emelkedett az utolsó percekig.
Újdonság volt a gyerekek számára szervezett kézműves foglalkozás, arcfestés és légvár. Mindegyik nagy népszerűségnek örvendett
a gyerekek körében.
Köszönet mindenkinek, aki segített a rendezvény szervezésében
és lebonyolításában.
Lerner Mária SzNNÖ elnök
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Interjú a magyar női labdarúgó válogatott egyik legtehetségesebb játékosával, a becsei kötődésű Savanya Csillával

A női labdarúgás iránt is érdeklődők egy
fiatal játékosra figyelhettek fel az elmúlt hónapokban. Ő Savanya Csilla szegedi lakos,
de községünkhöz is erősen kötődik, hiszen
nagyszülei szigetbecseiek, valamint anyukája, Losonczi Csilla is a községünk iskolájában tanulhatta az alapokat.
A 17 éves Savanya Csillát a magyar női
labdarúgás egyik legtehetségesebb fiatal női
játékosának tartják a szakemberek. A magyar
felnőtt válogatott keretébe először Markó
Edina hívta be 16 évesen, 2020 novemberében. Ezt követően Margret Kratz, az 59 éves
német szakember női nemzeti csapatunk első
külföldi szakvezetője is beválogatta. Így a
szegedi játékos pályára is léphetett a Szent
Gellért Fórumban megrendezett, Szerbia elleni két barátságos mérkőzésen. A tehetséges
játékosért több csapat is versenyt futott azt
követően, hogy eddigi csapatával, a St. Mihállyal nem tudta kivívni a bentmaradást az
NB I.-ben. Csilla nyilatkozott a Szigetbecsei
Krónika számára is:
– Nehezen tettem túl magam azon, hogy
kiestünk az első osztályból, nem
számítottam arra, hogy hirtelen megváltozik az életem. –
Szegeden képzeltem el a közeli
jövőmet, de beláttam, lépnem
kell. Több élvonalbeli csapat is
megkeresett, amelyekkel tárgyaltunk is, de végül szüleimmel egyetértésben Győrt választottam. Az ETO és a Fehér
Miklós Gimnázium olyan lehetőséget biztosít számomra,
amely után csak rajtam múlik,
hogy miként élek vele. Márpedig nekem nagy céljaim vannak! Remek klubhoz, kitűnő
körülmények közé, kiváló csapathoz érkezem, ahol a focit és
a tanulást is a legmagasabb

szinten folytathatom. Úgy érzem, jó csapatunk lesz. Szükségünk van még egy kis időre,
amíg mindenkinek megtaláljuk a helyét, de
biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jó
csapat alakul majd ki az idény kezdetére.
Szeretnék biztos kezdő lenni az új csapatomban is, valamint olyan teljesítményt nyújtani,
amelynek köszönhetően továbbra is ott
maradok a válogatott keretben.
Ami a jövőt illeti, az ETO FC Győrnél
komoly csapat formálódik, hiszen többek
között a hatszoros magyar bajnok Nagy Lilla
is a Rába-parti csapatnál játszik majd a
2021–22-es idényben, akárcsak az FTC-ben
a legutóbbi bajnoki döntő mindkét meccsén
gólt szerző kanadai-jamaicai állampolgárságú Tiffany Cameron.
A család legkisebb gyermeke – ugyanis
van Csillának egy bátyja is – elmondása szerint már korán érdeklődést mutatott a foci
iránt:
– Így visszatekintve nem is volt annyira
régen, de az első focis emlékeim az egykori
óvodám kavicsos udvarához kötődnek. Arra
is emlékszem, hogy a kerti tuják voltak a
kapuk. Még óvodás voltam akkor is, amikor
toborozták a gyerekeket a SZEAC legkisebb
korosztályába, és az óvodástársaim miatt én
is elmentem az első edzésre. Mulatságos, de
az edző számára csak a második találkozás
alkalmával derült ki, hogy egy kislány is van
a csapatban. Ahogy cseperedtem, egyre
inkább tudtam, hogy ez az én játékom, a fociban találok meg mindent, amit szeretek.
Hamar választottam magamnak példaképet
is, a brazil Martát. Kiskoromban láttam vele
egy meccset, és egyszerűen rajongtam azért,
ahogy játékmesterként viselkedett a pályán.
Attól a pillanattól kezdve olyan szerettem
volna lenni, mint ő, és a rajongásom azóta
sem változott semmit. Marta mellett van még

egy híres sportoló, akihez hasonlítani próbálok. Ő a teniszező Rafael Nadal. Őt követve,
2019 márciusában próbáltam ki a vastag
hajpántot, amit megszerettem, és azóta is
minden mérkőzésemen hordok.
A magyar válogatottba szóló első meghívásomat tizennégy évesen kaptam, persze a
korosztályos csapatba. Életem egyik legszebb pillanata volt. Ezt csak az tudta felülmúlni, amikor tavaly télen Markó Edina
meghívott a felnőttcsapat keretébe. Azt, amit
akkor éreztem, sohasem fogom elfelejteni.
Amikor hallottam, hogy a jövőben új kapitány irányítja majd a válogatottat, izgatottan
vártam, milyen lesz, de már első benyomásra
is nagyon szimpatikus volt.
Hosszú távú célom, hogy alapember lehessek az A-válogatottban, és EB-n vagy VB-n
szerepelhessek a csapattal.
Nagyon szeretek Szigetbecsére járni. Ha
tehetem, és az időm is engedi,
mindig ott vagyok. Szeretem azt
a nyugalmat, azt a környezetet,
amit ez a hely képvisel. Véleményem szerint a sport nagyon
fontos, és ezért is buzdítok minél
több fiatal leányzót, hogy bátran próbálják ki a focit. Ez egy
csodálatos és egyre fejlettebb
sportág!
Köszönjük az interjút Csillának, a fotókat az anyukájának,
papájának. Szívből gratulálunk
az eddigi sikereihez is! Büszkék
vagyunk rá itt Szigetbecsén is.
További szép sikereket kívánunk számára a sportban és
tanulmányaiban egyaránt!
Lumei Joli
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Gerecse–Vértes–Velencei-tó kerékpáros vándortábor
2021. június 18-24.

Tavaly a Cserhát–Börzsöny–Dunakanyar,
idén pedig a Gerecse–Vértes–Velencei-tó
bringás vándortáborban vettünk részt. Jövőre
megyünk az ország egy másik tájegységére.
A cél, hogy bejárjuk az ország legszebb
helyeit (persze ahova tábort szerveznek)
kerékpárral.
23 gyerekkel indítottunk, majd maradtunk
18-an. 3 felnőtt kísérővel mentek végig a
gyerekek: Dávid Julianna (Juli néni) nyugdíjas tanítónővel, Vámos Róbert (Robi bácsi)
túravezetővel (már másodszor), és velem
(Edit néni).
Voltak visszatérő kerékpárosok, és voltak
újak is. Idén is edzésterv alapján kellett felkészülni a gyerekeknek. Sajnos idén nem
vette mindenki komolyan, így volt olyan,
akit nem tudtunk elvinni. Ez a hetes tábor
egy nagy kihívás, amit nagyon komolyan
kell venni. Keményen kell felkészülni. Aki
nem edzett eleget, az is végig tudta csinálni,
de sokkal nehezebben. Ezért fontos erre odafigyelni. Aki részt vett a táborban, mindenki
tudta teljesíteni a távokat, még a legnagyobb
melegben is. Büszkék vagyunk a gyerekekre,
és nagyon gratulálunk a teljesítményükhöz.
Robi bácsi is elégedett volt az idei csapattal
is, úgyhogy jövőre is jön velünk.
A heti programot itt láthatják.

1. nap Etyek, gyakorló túra
A boti templomnál pedig megtaláltuk az
egyik geoládát is.

2. nap Etyek – Szárliget 32 km, 300 méter
szint
A nap első fele kis hullámvasút volt, fel-le
tekeregtünk majdnem Bicskéig. Útba ejtettük
a csapdi romtemplomot.

3. nap Szárliget – Csákvár 30 km, 280 m
szint
A nap picit lazább volt, mint a tegnapi.
Ugyan távban hasonló volt, de a szintekben

kevesebb az előzőektől. A nagy meleg sem
esett olyan rosszul, hiszen a Fáni-völgyben
tekertünk, ahol a fák szépen fölénk tornyosultak. Fél távnál pont Vérteskozmára érkeztünk. Az út kicsit murvásabb volt, kavicsosabb, de a fegyelmezett haladásnak köszönhetően problémamentesen érkeztünk Csákvárra. 14 óra után pár perccel már a Csákvári
Múzeumban hűsöltünk, a Tűztorony alatti
épületben. Megismerkedhettünk az Eszterházyak kapcsolatával Csákváron, majd a helyi
mesterségekkel is. A gyerekek érdeklődve és
sokat kérdezgetve figyelték az előadásokat.
Ezután a világhírű Csuti fagyizóba mentünk.
Este Kiss Roland tartott egy érdekes, másfél
órás előadást a vadászatról, fegyverekről,
állatokról. A bemutató végén pedig egy kis
kvíz várt a még aktív gyerekekre.

4. nap Csákvár – Csákberény – Csókakő
vára – Csákvár 50 km, 560 m szint
A nap eleje már emelkedőkkel kezdődött
egészen Gántig. Viszonylag hamar elértünk
Csákberénybe, ahol a Gróf Merán Fülöp
Vadászati és Erdészeti Múzeum és Vértesi
Panoráma Tanösvényhez értünk. Ettünk,
ittunk, és úgy döntöttünk, hogy megnézzük a
Csókakő várát, hiszen oda-vissza 8 km-re
volt. Visszafelé útba ejtettük Csákberény

mellett a földből kitörő metrókocsit, ami
Zsemlye Ildikó szobrász alkotása.

5. nap Csákvár – Velence 30 km
Útba ejtettük Pázmándnál a vízimalmot is.
Délután 2 óra körül már a vízben volt mindenki.

6. nap Velence-tó kör
Sukoró felé vettük az irányt. Az első 5-6
km-ben kellemes időnk volt a fák árnyékában. A Katonai Emlékpark felé legyőztük az
utolsó emelkedőket is. A gyerekek itt egy 40
perces vezetett túrán ismerhették meg a
pákozdi csata történetét, és betekintést nyerhettek a világháborúk szörnyűségeibe is. A
Dinnyés környékén lévő kilátóból láthattuk
meg igazán, mennyire is alacsony a Velencei-tó szintje. Két ingyenes strandon is megmártóztak a hőségben a gyerekek. 5 óra után
már csobbantunk is a vízbe.

7. nap Délelőtt strandolás, majd indulás
haza.
Jövőre újból várjuk a bátor jelentkezőket,
akik megszerették a túrakerékpározást, és
belekóstolva a vándortábor szépségébe jövőre sem hagynák ki semmi pénzért.
Mészáros Edit, Dávid Julianna
táborvezetők
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Falunap támogatása

Kérjük, támogassa falunapi rendezvényünket „támogatói jegy” vásárlásával,
melyek megvásárolhatók az Önkormányzat Képviselő-testületének tagjainál, valamint a program helyszínén.
A támogatói jegyek 1000, 5000 és
10000 Ft-os címletekben kaphatók. Szívesen fogadjuk tombola felajánlásaikat,
valamint a Szigetbecse Községért Közalapítvány 11742070-20009616 sz. OTP
folyószámlájára utalt hozzájárulásaikat is.
Köszönjük!

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:

2021. június 4.
Riedl Kornél – Gózon Lilla
2021. június 5.
Verpeléti Zoltán – Csehó Dóra
2021. június 11.
Kollár Tibor – Holndonner Enikő
2021. június 12.
Angyal Viktor – Híró Karolina
2021. június 12.
Ozsvald Tamás – Gellen Brigitta Katalin
2021. július 12.
Mizik Tamás – Kincses Andrea
2021. július 17.
Kertész József – Tóth Éva
2021. július 24.
Fejős László – Turóczi Beáta
2021. július 31.
Tuska Attila – Mészáros Anna

Elhunytak:

– Wágner József (1960. 12. 01. – 2021. 07. 09.)
– Mészáros Andrásné szül. Parti Mária
(1932. 04. 05. – 2021. 06. 01.)
– Tajti Ferenc (1953. 03. 22. – 2021. 05. 11.)

Tájékoztató

Szigetbecse Községért Közalapítványunk elkészíttette a Szigetbecsét bemutató információs táblákat, valamint A/5 méretű kiadványt. A bemutató táblák és a
kiadvány is 3 nyelvű. A táblákat Szigetbecse 10 pontján, 10 helyszínén helyezzük ki. Mindkét terméken igyekeztünk bemutatni községünk nevezetességeit,
látnivalóit, térképet, fontos információkat, elérhetőségeket.

Az információs táblák és a kiadvány elkészítésében segítséget nyújtott
Deminger Ágnes, dr. Holndonner Róbert László, Kátai Péter, Lepp Krisztina,
Lerner Mária és Lumei Sándorné. Köszönet a munkájukért.

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