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Eredményekben gazdag, boldog új évet kívánok Szigetbecse Polgárainak!
Takács András polgármester

Évnyitó 2019
Minden év elején, mint a vándorútra induló ifjút féltő édesapja, útravalóként elé tárja a rá váró nehézségeket, feladatokat,
úgy indítjuk mi is évek óta az esztendőt. Összegezzük, felvázoljuk, magunk elé rajzoljuk az előttünk álló feladatokat, terveket.

Az elmúlt négy év januári hónapja mindig bő termést ígért az évre, ami aratás idején, az év értékelésekor bizonyította a gazda
gondosságát, rátermettségét.  Ez az év egy kicsit más, mint az előzőek. Egy kicsit hamarabb jön el az aratás, az évről az idő-
szakról készült számvetés ideje. Ősszel, októberben az időszak eredményességére vonatkozó véleményt, elégedettséget a
választással mutatják meg a megbízók, a választópolgárok.

Az elmúlt évben is sikerült a település szinte zavartalan működtetése mellett jó néhány beruházást megvalósítani, illetve az
idei évre tervezett jelentős építkezéseket előkészíteni.

Ezt az esztendőt minden tekintetben uralni fogja az óvoda már elindított építése, melyet reményeink szerint ez év vége előtt
átadhatunk gyermekeinknek.

Emellett természetesen nem feledkezhetünk meg napi teendőinkről, ünnepeinkről, hagyományos rendezvényeinkről, és az év
során aktuális jubileumi eseményekről.

Ez év során is, mint eddig a ciklus minden esztendejében teljes erőnkkel, és legjobb tudásunk szerint a falu gyarapításán, a
lakók és az itt üdülők kényelmének, mindennapi életének zavartalan működése biztosításán munkálkodunk. Ehhez kérjük az
Önök türelmes megértését, támogató együttműködését és aktív részvételét a rendezvényeink lebonyolításában, környezetünk,
településünk rendjének kialakításában. 

Egyben kívánunk minden kedves szigetbecsei polgárnak sok sikert, erőt, egészséget, és boldog családi életet az új esztendőben!
Takács András polgármester

Aranyosi Ervin: Évnyitó vers

Legyen ez az új év egy új lehetőség! 
Engedd, hogy vágyaid tartalommal töltsék! 
Legyen benne öröm, mosoly, jó egészség! 

Kívánj csak merészet, s ne törjön le kétség!
Kívánom, hogy mindig legyen elég pénzed! 
Pont annyi, ami kell, hogy céljaid elérjed! 
Soha ne legyen több, ne okozzon gondot! 
mindig dicsőséggel hagyd el a porondot!

Kívánom, hogy mától teljesüljön álmod, 
szíved óhajára változzon világod! 

És ami még fontos, sose félj szeretni,
próbálj mindenkivel emberséges lenni! 

Aki értékeli, szívesen fogadja, 
s hidd el nem tartja meg, Ő is tovább adja.

Jusson mosoly bőven, az újesztendőben, 
tartson meg az Isten mindig jó erőben!



Pap Kornéliával helyi újságunk, a
Szigetbecsei Krónika szerkesztése kapcsán
ismerkedtem meg. 1999-ben lett megbízva a
lap szerkesztésével, s mint a Polgármesteri
Hivatal pénzügyi ügyintézője kerültem vele
munkakapcsolatba. Nagyon lassan nyílt ki
előttünk, több idő telt el, amíg megismertük,
mire eljutott a tudatunkig, milyen nagyszerű
emberrel, milyen sportemberrel hozott össze
bennünket a sors. Nem kellett azonban sok
idő megtapasztalni, hogy a kissé komor arc
mögött milyen szerény, de nagytudással bíró
ember lapul, mennyire otthon van az iroda-
lomban, a történelemben, mennyire szépen
tudja megírni, kifejezni gondolatait az élet-
ről, a jelenről, a múltról. Az Ő nehéz, küz-
delmekkel teli élete, élettörténete jól példáz-
za, hogy akinek fiatal korában a sport és a
mozgás életelemévé vált, azt az akaraterő
hosszú távon is elkíséri és átsegíti a sok
nehéz fizikai és lelki megpróbáltatáson is.

Kornélia 1930-ban született. Csodával
határos módon élte túl a háborút. Ennek
viharában a család szétszakadt, a békében a
semmivel néztek szembe. Nővérével a
nagymamával nyomorograk, a puszta létért
küzdöttek. Erőn felül kellett dolgoznia.
Mindent elvállalt, pulóvereket kötött, favá-
gást vállalt, az iskolában pereceket árult.
Csoda volt az is, hogy össze tudta kuporgat-
ni egy használt bicikli árát. Ez nagy próbaté-
tel volt, majd a kerékpár lett akaratereje fej-
lesztésének eszköze. Ezzel járt iskolába,
később dolgozni, sportolni. Itt tanulta meg,
hogy nagyon nagy akaraterővel, energiával
hogyan lehet elérni a kitűzött célokat.

Sportpályafutása során 13-szor volt

magyar bajnok, 3-szor EB bronzérmes és
4-szer Európa-bajnok. 1959 és 1961
között háromszor egymás után az év női
sportolójává választották. A Magyar Olim -
piai Bizottság Fair Play Bizottságától „Fair
Play Életmű” Fődíjat vehetett át 2006-ban és
az „Évszázad Sportolója” legjobb 15 női
sportolói közé is megválasztották. A magyar
evezősport legsikeresebb versenyzőjének
számít. Óriási elismerés volt Kornélia és az
evezősport számára is, hogy 2007-ben a
Nemzet Sportolója jelöltjei között szerepelt.
A Danubius Nemzeti Hajós Egylet örökös
tiszteletbeli tagjának is beválasztották.

1950-ben kezdett el evezni az Újpesti
Hajógyár egyesületében. A válogatottba
korán bekerült, és első nemzetközi sikerét
már 1955-ben, (Snagov) elérte, amikor egy-
párevezős Európa-bajnoki bronzérmet szer-
zett. Ezt 1956-ban (Bled) és 1957-ben
(Duisburg) is meg tudta ismételni. Első
komoly nemzetközi győzelmét 1958-ban
(Pozman) szerezte, ahol Európa-bajnok lett,
majd ezt követően a címét háromszor meg-
védte (1959 Marcon, 1960 London, 1961
Prága). Amikor pályafutása csúcsán volt, a
női evezés még egyáltalán nem volt olimpi-
ai szám, ráadásul világbajnoki címért sem
küzdhetett. A győzelmek nem hullottak
könnyen az ölébe, keményen megküzdött
érte.

Támogatás nélkül készült, közben a
Testnevelési Főiskolán diplomát szerzett.
Sportújságíró lett, több sportág szakírója-
ként dolgozott a Népsportnál. Utánpótlás
edzőként több válogatott versenyzőt
nevelt.

Évtizedek óta Ráckevén él, nyugdíjba
vonulásától 1999-ig szerkesztette a Rác ke -
vei Újságot, majd ekkor elvállalta a
Szigetbecsei Krónika szerkesztői munka-
körét, melyet a 2014-es önkormányzati
választásokig látott el. 

„A vizek szabadja lettem” címmel írta
meg 1983-ban sodró könyvét a Vizi sportok
szerelmeseiről. E könyv önvallomás is
magáról a szerzőről, a lélekben sokat perle-
kedő, de belső békéjét a természet és a moz-
gás által mindig újra megtaláló emberről. A
magányról sokszor beszélt könyvében is.
„Szerettem elfáradni, szerettem hallgatni a
felgyorsult vér áramlását, szerettem figyelni,
mint nyugszik meg a légzésem egy-egy vágta
után. Szerettem egyedül lenni a folyón nagy-
nagy csendben, szerettem a vizek szabadja
lenni, ki vígan elcsatangol. Szerettem evezni.
Ha a hajómba ülve ellöktem magamat a
parttól, nemcsak a szárazföldtől szakadtam
el, hanem – úgy érzem – minden kötöttségtől
is. Mint Rimbaud hajójáról, rólam is levált a
„kormány s horgony”, nem volt más csak a
hajóm, a víz és én.” – vallja könyvében
Kornélia.

Kornélia életmódja követendő példaként
szolgálhat a felnövekvő nemzedéknek. A
versenyzés abbahagyása óta még két évvel
ezelőtt is aktívan sportolt. „Azt, hogy ma
biztosan számíthatok az akaraterőmre, arra,
hogy ha valamit nagyon keményen elhatáro-
zok, azt végre is hajtom, a sportnak, az eve-
zésnek köszönhetem. Azt is, hogy célkitűzé-
seim reálisak, hogy céljaim méltóak a küz-
delemre.” – tudhatjuk meg könyvéből. 

Akaraterejének, kitartásának köszönhető-
en többször teljesítette Európa leghosszabb
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„Vizek szabadja lettem….”
Közelebb Pap Kornélia újságíróhoz, a magyar evezősport

legsikeresebb versenyzőjéhez

Lélektől lélekig 
***

Tán fáj a csillagoknak a magány,
A térbe szétszórt milljom árvaság?

S hogy össze nem találunk már soha
A jégen, éjen s messziségen át?

Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy,
Mint egymástól itt a földi szívek!

A Szíriusz van tőlem távolabb
Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg?

(Tóth Árpád)



evezős versenyét, a 172 km-
es Budapest-Baja maratoni
evezős versenyt, legutóbb
2003-ban. Újra meg újra pró-
bára tette akaraterejét. 70 éve-
sen tanult meg síelni és kor-
csolyázni. Otthonának sem
választhatott volna ideálisabb
helyett, mint a Duna melletti
kis házat. Nap, mint nap beült
csónakjába, evezett, kajako-
zott, korcsolyázott, kerékpá-
rozott. Tagja lett községünk
túracsapatának, s korát meg-
hazudtolóan rótta velünk a
3000 m-es magasságokat, a
20-30 km-es távokat. Az eve-
zési sport után legjobban
kerékpározni szeretett. Nem
hagyta ki a Balaton-kerülő
kerékpártúrákat, a Csepel- szigeten szerve-
zett kerékpáros teljesítménytúrákat, de sok-
szor indult magányosan is országot átszelő
kerékpározásra. Túratársai a Passau-Bécs
kerékpártúrán ünnepelték meg 80 éves szü-
letésnapját. 

Az elmúlt években többen is felkerestük
otthonában. Megcsodáltuk dús, ápolt
növényzetű virágoskertjét, ahol a gazda
gondoskodása, lelkiismeretes, odaadó mun-
kája, a természet szeretete erősen megmutat-
kozik. Most itt tud Kornélia kiteljesedni, itt
fejti ki energiáját, szeretetét, itt becézgeti
virágait, madarait. Kaptam is tőle ajándékba

– és azóta is  ápolom, gondozom és nagy
becsben tartom – egy szép „szerelemvirá-
got”. 

Kornélia a mai napig is kissé zárkózott,
szeret elvonulni, magányosan, gondolataiba
merülve sétálni, tevékenykedni. Amikor
azonban társaságba kerül, ízesen előadott
történeteivel magával ragadja az egész hall-
gatóságot. 

Mai napig lelkesen népszerűsíti Szi -
getbecse értékeit, gyakran kísér ide látogató-
kat népes baráti köréből. A Sziget-csücske
Egyesületünk szívesen fogadta be tagjai

közé, s amikor csak lehetett hívta és hívja
rendezvényeire, túráira, de – tudom, mert
néha beszéltünk erről – fájdalmasan tapasz-
talta újságírói munkája során, hogy kevesen
keresték vele a kapcsolatot, kevesen véle-
ményezték cikkeit, munkáját, nem tudta
megismerni igazából az itt élő embereket,
holott ő nyitott volt ebben az irányban. 

Kornélia újságíróként és sportolóként
is példakép előttem. Ebben az évben tölti
89. életévét. Bízhatunk abban, hogy
hatalmas akaratereje, életszeretete to -
vább lendíti az élet útján!

Lumei Joli
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100 éve hunyt el Ady Endre 
Ady Endrét a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költőjeként tart-

juk számon, de a magyar politikai újságírás egyik legnagyobb alakja is volt
egyben. A költő 1877-ben született Érmindszenten, s több átlagostól eltérő
testi adottsággal jött a világra, például mindkét kezén hat ujja volt, ám ezeket
eltávolították. Ady a kiválasztottság táltos jeleként tekintett sokujjúságára. 

Ady Endre a nagykárolyi és zilahi gimnáziumi évei alatt írta első költemé-
nyeit, ezt követően pedig az egyetemi előadásokat hanyagul látogatta a
Debreceni Jogakadémián, sokkal jobban érdekelték őt a lapok. Előbb a
Debreczeni Hírlap, majd Debreczen című folyóirat munkatársa lett. Jó újság-
íróvá vált, prózai stílusa a Nagyváradi Naplónál fejlődött ki.

Első két verseskötete nem volt túl sikeres. 1906-os, harmadik, Új versek
című verskötete lett mérföldkő a magyar irodalomban. Publikált a Nyugatban
is, más lapokban pedig, például a Népszavában, keményen kritizálta a politi-
kai helyzetet. 

Élete áttörését az hozta meg, hogy 1903-ban megismerkedett Diósyné Brüll Adéllal, akit verseiben csak Lédaként emleget. A Lédával
való szakítása után többnyire csak alkalmi nőkapcsolatai voltak, Léda után másik nagy szerelme, Boncza Berta vagyis Csinszka volt, aki-
hez szintén számos verset írt, és akivel össze is kötötte életét.

Ady még Nagyváradon – 1901 környékén – kóstolt bele a bohém éjszakai életbe, egy végzetes szerelmi viszony miatt ekkor kapta el elő-
ször a szifiliszt. 1918 novemberében a harmadlagos szifilisz jellemző szövődményeként kisebb szélütést kapott. Később megkapta a vilá-
gon épp ekkor végigsöprő spanyolnáthát is. Halálát végül is, Czeizel Endre adatai szerint a vérbaj okozta. Ady Endre 1919. január 27-én
halt meg, 41 éves korában.



A Szigetbecsei Nyugdíjas Klub január
14-én tartotta meg értékelő Klubestjét. Az
Elnökség nevében Keszthelyi Ignácné,
Marika szóban számolt be a 2018. évi
tevékenységükről, gazdálkodásukról, majd
a 2019. évi terveikről. 

„A 2018. év is sikeresen, szépen telt el a
nyugdíjasok körében, sok mindent végez-
tünk, minden hónapban volt programunk.
Tartottunk farsangi mulatságot, költészet
napja alkalmából szavaltunk, verseket
olvastunk fel, megünnepeltük a nőnapot és
anyák napját, félévzáró értekezletet tartot-
tunk. Nyáron elmentünk a Kiskunmajsai
fürdőbe, szabadtéri rendezvényünkön húst
és szalonnát sütöttünk a sportpályán.
Minden hónapban megköszöntöttük a név-
és születésnaposokat, valamint ez évben
szerencsére sok kerek házassági és szüle-
tésnapi évfordulóst ünnepelhettünk. O k -
tóberben szüreti bált, novemberben pedig
Erzsébet-Katalin bált szerveztünk. Meg -
rendeztük az adventi ünnepséget, ahol a
falu lakosságát vendégül láttuk és műsorral
készültünk. Karácsony alkalmából minden
klubtagunk ajándékot kapott. 

Fogadtunk vendégeket is Áporkáról,
Apajról és Ráckevéről, s mi is voltunk
mindhárom helyen vendégségben. Ezek az
esték, délutánok nagyon jó hangulatban
teltek el. A falu életében is részt vettünk,
kihordtuk – és ezután is vállaljuk – a króni-
kát, voltunk falutakarításon, a parkok egy
részét mi tartjuk rendben, a falunapi mun-
kákban is részt vettünk. Tagjaink részére
többször tudtunk biztosítani ingyenes
vacsorát, táncestet. Elmondhatom, hogy
minden klubestünk, zenés estünk nagyon jó

hangulatban zajlott le, nyugdíjasaink ré -
szére kellemes időtöltést tudtunk biztosí-
tani.” 

Beszámolójában Keszthelyi Ignácné,
Marika még ismertette, hogy pénzügyileg
is jól gazdálkodtak az előző évben.
Tájékoztatást adott a pénzügyi bevételekről
és kiadásokról. Megköszönte az önkor-
mányzat anyagi támogatását, a pénzügyi
segítségnyújtáson kívül a lehetőséget, hogy
a művelődési ház igénybevételéért nem
kell bérleti és rezsi költséget fizetni, mivel
ezt ingyen kapja meg a klub az önkor-
mányzattól. A klubvezető beszámolója vé -
gén megköszönte a tagoknak a munkáju-
kat. Pár mondatban még ismertette a 2019.
évi programokat, amely hasonló lesz az
előző évihez. Abban azonban különbség
lesz, hogy kevesebb lesz a kerek évfordulót
ünneplő tag, ezért kevesebb zenés-táncos

estre lehet számítani. Takács András pol-
gármester felszólalásában háláját fejezte ki
a községben élő nyugdíjasoknak azon sok-
rétű tevékenységükért, mellyel a községi
kulturális és közösségi megmozdulásokat
elősegítették. 

A beszámoló végén a klub tagjai virággal
és ajándékkosárral köszönték meg Marika
és férje egész éves fáradságos munkáját.
Közölték, hogy továbbiakban is számíta-
nak munkájukra. 

Sor került a klubesten a névnaposok, szü-
letésnaposok köszöntésére. Könnyeket
kicsalogató, megható jelenet volt a klub
tagjaitól az ünnepeltek részére kedvenc
nótájuk eléneklése. Úgy hiszem, ezek soha
vissza nem térő szép percek, kedves jelene-
tek, melyet az érintett lehet, hogy csak a
klub keretében kap meg ilyen mély érze-
lemmel.

Továbbra is elmondhatjuk, hogy
községünk nyugdíjasai mindig példa-
mutatóan közreműködnek a közössé-
gi életben. Megőrizték és még remél-
jük sokáig megőrzik erejüket, derűjü-
ket, mindannyi unknak példát mutat-
va. Ők az élet elkötelezettjei. Fiata -
lokat megszégyenít az áldozatvállalá-
suk. Se gítői maradtak utódaiknak, ott
buzgólkodnak unokáik körül, résztve-
vői a társadalmi eseményeknek és
munkáknak. Közéleti tevékenységük
nem egy esetben motorja települé-
sünknek. Re méljük, hogy magával
ragadó lendületük másokat is tettre
sarkall.

Lumei Joli
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Évértékelő a Nyugdíjas Klubban



Közalapítványunk munkáját az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatá-
sáról a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak alapján, s az alapí-
tó önkormányzat célkitűzésének figyelembevételével végzi. 

Közalapítványunk közhasznú minősítésű közalapítvány. Köz -
alapítvány Kuratóriumának tagjai: Lumei Sándorné elnök, Czár
János, dr. Cserny Zsuzsanna, Gellai Zsanett, Horák György,
Schmidt Mihályné, Szűcs Ferencné tagok. A Kuratórium tagjai
továbbra is társadalmi munkában végzik feladataikat.

2018. évben a már hagyománnyá vált rendezvényeinket ismétel-
ten megszerveztük, tevékenységünkkel igyekeztünk minél széle-
sebb kört támogatni, segíteni. 

Közhasznú munkáink voltak: községi anyák napi ünnepség szer-
vezése, év tanulója díj átadása, óvodai, iskolai nevelés támogatása,
falunap szervezésében, falutakarításban részvétel, községi rendez-
vények támogatása eszközök (sátrak, hangtechnikák, sörpad garni-
túrák) biztosításával. Tovább folytattuk a Balassi téri park rendezé-
sét, felújítottuk az Életfánkat, padokat vásároltunk. Büszkék
vagyunk rá, hogy sikeresen elkészítettük községünkben és immár
második alkalommal is felállítottuk a Betlehemi jászolt az óvodai
dolgozók és több önkéntes támogató bevonásával. Ezúton is meg-
köszönjük anyagi támogatásukat és munkájukat. Jótékonysági
Mikulásfutáts szerveztünk az önkormányzat képviselőivel közösen.
A befolyt adományt az iskolás és óvodás gyermekek részére aján-
lottuk fel. Részt vett alapítványunk a Szigetzugi Duna Napok
Ráckeve-Szigetbecse 2018. június 29 – július 1-i rendezvény szer-
vezésében. Községünkben a Duna Napok megvalósult eseménye
volt a kincskereső túra, robotika és játszóház, futás, zenekarok fel-
lépése, valamint a Duna fotó workshop az André Kertész
Emlékmúzeumban. Öt helyi lakos felajánlásával süteményeket ké -
szítettünk a résztvevő vendégeknek, lakosoknak. 

A részünkre felajánlott és 2018. évben átutalt személyi jövede-
lemadó 1%-ából – amely 366 eFt volt – az iskolai játszótér építésé-
re, óvodai eszközbeszerzésre tartalékolunk pénzt. Támogatjuk
belőle a Sportegyesületünk működését, valamint az egészségügyi
szolgálat részére eszközbeszerzésre adtunk anyagi támogatást.
Pénzügyi forgalmunk nagyrészét a falunap bevételeinek és költsé-
geinek lebonyolítása jelentette. Sok munkát fordítottunk a
LEADER pályázati anyag beadására, melyet közel egy éve adtunk
be, de a pályázat eredményéről még a mai napig sem kaptunk érte-
sítést. 

2018. évi pénzforgalmunk volt ezer Ft-ban

2019. évi terveink
Nagy reményeket fűzünk ez évben ahhoz, hogy beadott pályáza-

tunk sikeres lesz, s végre döntés születik ez ügyben. Ezért ez évben
az eddigi, hagyománnyá váló rendezvényeinken, támogatásainkon
túl nagy fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani. Így a pályázati
támogatásból kültéri fitnesz sporteszközöket helyezünk ki a Balassi
téri tó mellé, a Tőzike tanösvényen fedett tűzrakó helyet létesíte-
nénk, mellette köteles játszóteret (kis kalandpark) építünk. A műve-
lődési házban, valamint kültéri rendezvényeink színvonalasabb
lebonyolításához hangtechnikai eszközöket vásárolunk.

Világhírű fotóművészünk, André Kertész születésének 125.
évfordulója alkalmából az ünnepség szervezésében, valamint a
2019. évi Szigetzugi Duna Napok rendezvényén részt veszünk. 

Amennyiben jónak tartja fenti terveinket,
kérjük támogassa továbbra is alapítványunkat 

a személyi jövedelemadó 
1%-ának felajánlásával. 

Adószámunk: 19180650-1-13

Lumei Sándorné
Kuratórium elnöke
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Tájékoztatás a Szigetbecse Községért Közalapítvány 

2018. évi munkájáról, 2019. évi terveiről

Bevételeink: eFt
1. Szigetbecse Önkormányzat 220
2. Személyi jöv.adó 1 %-a 366
3. Jótékonysági mikulásfutás 68
4. Falunapra 1343
5. Közösségi célú bevétel 4
8. Összes bevétel 2001

Kiadásaink:
1. Anyák napi ünnepség 41
2. Egészségügyi feladatok 63
3. Sport Egyesületnek támogatás 51
4. Falunapra 1370
5. Balassi téri park rendezés 44
6. Működési költség 102
8. Betlehemi jászol és Mikulás 63
9. Óvodai nevelés 66
10. Iskolai oktatásra 78

Összes kiadás 1878

Kedves Olvasó!
A kéthavonta megjelenő krónikánkban igyekszünk bemutatni

értékeinket, valamint minden olyan helyi eseményt, történést, hely-
történeti témát, amely a közvéleményt érdekelheti. Betekintést nyer-
hetnek óvodásaink, iskolás tanulóink életébe, sakkozóink sikereibe,
egészségügyi tájékoztatókat, tanácsokat olvashatnak.

Megszólaltatjuk a környezetünkre hatással lévő események tanúit
történészeket, helytörténeti kutatókat. Mindvégig helyet kívántunk

adni a jószándékú kritikának, észrevételnek, a településünk jelenére,
jövőjére, fejlődésére vonatkozó gondolatoknak, javaslatoknak. 

Továbbra is szeretnénk elérni, hogy e lap segítője, forrása legyen
egy későbbi helytörténi munkának, minél jobban bemutassa értéke-
inket. Kérjük, legyen Ön is részese az információadásnak! Ezen
gondolatok jegyében is szeretném kérni a kedves Olvasót, hogy
éljen a Krónika adta lehetőséggel, a szerkesztő, az önkormányzat
által felajánlott véleményezési, észrevételezési, tájékoztatási lehető-
ségével. Szerkesztő



„Egy ember mindig köztünk van, amíg
beszélünk róla”. Baricz Kati fotográfus-
tól idéztem ezt a mondatot, melyet
Kertészről szóló riportfilmjében mon-
dott el. Ez a mondás nagyon igaz, s
Kertész Andorról világszerte beszél a
szakma, a fotográfusok, az amatőr fotó-
sok, és a képeit csodáló emberek. Mi
becseiek kötelességünknek, feladatunk-
nak tartjuk, és anyagi lehetőségeinkhez
mérten igyekszünk minden tőlünk telhe-
tőt megtenni, hogy hírneve, még nagyon
sokáig fennmaradjon, ne évüljön el,
örökségét, ránk hagyott fotóit, emléktár-
gyait őrizzük, védjük. Nem kis dicsőség
ez a falunak, hogy Kertész saját bevallá-
sa szerint – mindent, ami művészetét,
látásmódját megalapozta, amiből évtize-
deken keresztül alkotásai táplálkoztak,
azt itt Szigetbecsén, a becsei tájban sze-
rezte gyermekkorában.   

Olvasóink számára most a világhírű
fotósunk életének fontosabb eseményeit
idézzük fel a Krónikában, majd interjúk
következnek a Kertész Andort még sze-
mélyesen is ismerő emberekkel, vala-
mint írunk az emlékmúzeum megvalósí-
tásának körülményeiről.

A Művész úr 1894. július 2-án szüle-
tett Budapesten, Kertész Andor néven.
Szülő háza az Epreskert mellett (most
Rippl-Rónai utcában) volt, helyén ma a

MÁV kórház épülete található. Apja
Kertész Lipót (1842 k. – 1909), a ma -
gyar irodalom klasszikusait rendkívül
alaposan ismerő és értő, de üzletileg nem
túlságosan sikeres könyvkereskedő, dol-
gozott a tőzsdén, valamint volt néhány
telke is. Anyja Hoffmann Ernesztin
(1863 – 1933), egy Teleki téri kávékimé-
rés tulajdonosa. 

Bátyja Kertész Imre egy brókercég al -
kalmazottja, mindvégig Budapesten élt fe -
leségével, Nasiczi-Rosenberg Margi ttal. 

Öccse Kertész Jenő, több mint ötven
évet élt Argentínában. 

Apja – még Kertész 15 éves korában –
tuberkulózisban meghalt. A három fiú
nevelését ettől kezdve gyámjuk, anyjuk
testvére, Hoffmann Lipót (1855 – 1925)
irányította. Hoffmann Lipót a tőzsdén
dolgozott, ez a fiúk pályaválasztására is
rányomta bélyegét. Gyermek- és ifjúko-
rát részben Szigetbecsén töltötte rokoná-
nál, ami később egész világlátására nagy
hatással volt. Klöpfer Mihály rokonának
a padlásán több, fametszetekkel, litográ-
fiákkal illusztrált régi német családi
képes újságot talált. Az egyik ilyen a Die
Gartenlaube volt. Ezeket nézegetve
támadt fel benne a vágy, hogy egykor
majd ő is hasonló képeket készítsen.
Kertész még 14 éves korában kapott egy

– mai szemmel nézve – nagy és nehéz-
kes fényképezőgépet apjától.

1912-ben Andor felsőkereskedelmi
iskolai érettségit tett, bár már ekkor biz-
tos volt benne, hogy a fényképezésből
akar a jövőben megélni. A Budapesti
Kereskedelmi Aka démiára járt. Első
keresetéből vett egy fényképezőgépet
(Ica-Platten-Camera Ariso No 4.).
Autodidakta módon tanult fényképezni,
előhívni, nagyítani. Legelső fényképei
közül kiállításra került néhány a mostani
kiállításon is. (Édes álom, Április hó)

Tanulmányai befejeztével nagybátyja
elhelyezte a Budapesti Áru- és Érték-
tőzsdén, ahol levelezőként dolgozott.
Ehhez a munkához nem sok kedvet ér -
zett, sok időt töltött Szigetbecsén is,
fényképezte a környéket.

1914-ben Szigetbecsén és unokahugá -
éknál, Tiszaszalkán fényképezett, a báty-
jától ajándékba kapott Voigtländer Alpin
9×12 cm-es, háromszoros kihuzatú, 6,3-
as lencséjű, üvegnegatívra és packfilmre
egyaránt dolgozó fényképezőgéppel. 

1915 év elején Ausztriában a görzi
tisztiiskola hallgatója. Január 1-én itt
készítette Levélíró katona című képét.
Év végén a lengyelországi fronton sú -
lyosan megsebesült egy mellkas lövéstől
a bal keze. Majd egy évig részben béna
volt, egész karja sínben volt, s egy tífu-

„Egy ember mindig köztünk van, amíg beszélünk róla”

125 éve született André Kertész
(1. rész)

Az egyetemes és a magyar fotográfia egyik legfontosabb alkotója, André
Kertész – aki még halála előtt gondoskodott arról, hogy az a magyarországi
település, mely egyedül fontosnak érezte kimutatni az idős ember felé a
ragaszkodását, méltó viszonzásban részesüljön – Szigetbecsének ajándékoz-
ta 120 fotóját. 1984. július 31-én járt és fényképezett utoljára Szigetbecsén.
1987. május 30-án nyílt meg emlékére a szigetbecsei André Kertész
Emlékmúzeum.

Fotó: Baricz Kati: André Kertész a Duna-parton, Bp. 1984
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szon is átesett. Kórházba került először
Budapestre, majd Eszter gomba, ahol
megszakításokkal majdnem két évet töl-
tött. Az esztergomi uszodában készítette
például híres „víz alatti úszó” fotóját.

Ezredbeli bajtársaival elhatározták, hogy
képeiből összeállítanak egy kis kötetet, s
a remélt bevételt a Vöröskeresztnek jut-
tatják. Végül csak egy levelezőlap-soro-
zat készült a képekből.  

1916-ban a Borsszem Jankó humoros
hadi rajz- és fényképpályázatára beküldi
a fronton készített önarcképét. Kertész
épp egy patak partján tetvészkedik,
miközben a lövedékek a feje felett süví-
tenek. A Borsszem Jankó 1916. február
20-i számában közzétett eredményhirde-
tés szerint a tíz díjazott közül Kertész
képe a kilencedik.

1917-ben Esztergomban és környékén
fotózott. Két képe – a Mese és a
Kupaktanács – megjelent az Érdekes
Újság 1917. március 25-i számában,
mint a lap negyedik háborús fényképpá-
lyázatára beküldött pályamű.

1918 októberében Brassóban fényké-
pezte a hazainduló katonavonatokat, a
felbomló hadsereget. A béke beköszönte
után még intenzívebben kezdett fotózni.
Több fotóját közölték magyar lapok
(Érdekes Újság; Borsszem Jankó). Sok
képén szerepelt saját maga, öccse Jenő
vagy szerelme Erzsébet. Sokat kísérlete-
zett, játszott a fényekkel, sziluetteket, és
más, az absztrakt határát súroló témát
fotózott – akkor persze még fogalma
sem volt, hogy ezt így hívják. Emellett –
már a kezdetektől – sokat fotózta a
hagyományos vidéki magyar hétközna-

pokat. Sokáig úgy tudta, legtöbb 1914
előtt készült fotója elveszett.

1919. júniustól szeptemberig Sziget -
be csén nyaralt, fotózott itt és Duna -
harasztiban is. A Budapesti Giro- és
Pénztáregyletben dolgozott. Itt találko-
zott először későbbi (második) feleségé-
vel, Sali (Salamon) Er zsébettel. Kertész
első képe róla: falun, parasztgyerekektől
körülvéve rajzol.

Kertész Andor fiatal képzőművészek-
kel barátkozott, festőkkel, mint Aba-
Novák Vilmos, Szőnyi István, Korb
Erzsébet, Soós Imre, Czumpf Imre,
Patkó Károly, Novotny Emil, a szobrász
Pátzay Pállal, a grafikus Zilzer Gyu -
lával. Ekkor fogalmazódik meg benne,
hogy Párizsba szeretne menni, de család-
ja ekkor még nem engedte.

1921. júniusban Tiszaszalkán nyaralt
és fényképezett. Innen látogatott át júli-
usban Abonyba régi méhész barátjához,
Pabst Edéhez. Ekkor készítette egyik
legismertebb fotóját, a Vak muzsikust.

1924. májusban az Iparművészeti
Múzeumban megrendezett IV. Művészi
Fényképkiállításon a MAOSZ (Magyar
Amatőrfényképezők Országos Szövet -
sége) tagjaként Kálvin tér, Tavasz és
Tavaszi hangulat című képeit állította ki.
Oklevelet nyert, s az ezüstérmet csak
azért nem kapta meg, mert nem volt haj-
landó fotóiból brómolaj nyomatokat
készíteni. A Tabáni este, címlapfotó

1925. június 26-án jelent meg. Az éjsza-
kai felvételen öccse, Jenő látható, aki
Kertész visszaemlékezése szerint hősie-
sen viselte a nyolc-tíz perces expozíció
megpróbáltatásait.

1925-ben családja beleegyezett, hogy
Párizsba utazzék. Nagybátyja, gyámja
Hoffmann Lipót nem sokkal ezután
meghalt. Kertész harmincegy éves volt,
amikor Párizsba került, ahol 11 évet töl-
tött. Itt élte legboldogabb napjait, a
Montmartre művészei között szabadon,
kötöttségektől mentesen fotózhatott.
Picasso, Mondrian, Chagall, Calder,
Brassai, a filmes Eisenstein és más fes-
tők, képzőművészek tartoztak minden-
napos baráti köréhez. Rövid ideig együtt
élt egy szintén magyar festőnővel, de
amikor fiatalkori szerelme, Erzsébet
(Salamon Erzsébet, ismert nevén
Elisabeth Saly) meglátogatta Párizsban,
összekötötték életüket.

1936-ban Amerikába utazott, a
Keystone ügynökség meghívására. Csak
egy évet akart ott tölteni, de a háború és
egyéni körülményei végleg ott marasz-
tották. Stílusa nemigen illett bele az
akkor divatos, amerikai magazinokban
megszokott irányvonalba, de a Condé
Nast kiadó fantáziát látott benne és egyre
gyakrabban bízta meg munkákkal, majd
egy hosszú távú szerződéssel évtizedek-
re az általuk kiadott Home and Garden
magazinhoz kötötték. Kertész nem talál-
ta a helyét Amerikában, New York ide-
gen volt neki, hiányoztak a barátai, az
alkotó közeg, helyette megrendelésre
kellett fotóznia. Habár sikerült néhány
kiállítást rendeznie, művészként nem ért
el jelentős sikereket, lassan kezdte
elveszteni a hitet saját tehetségében.
Henri Cartier-Bresson nyilatkozta róla
később: „Mindnyájan adósai vagyunk
Kertésznek.”

1948-ban Magyarországra utazott,
bátyjával Szigetbecsén is járt. A tanácsi
vezetők értetlenül fogadták, viszont rálelt
egykori játszótársára, Stromayer Kati
(nénire). A falunak ajándékozta dedikált
könyvét „Köszönetként a szép gyermek-
korért”, a „Barátaink az állatokat”,
ennek azonban azóta nyoma veszett.
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1963-ban előkerültek a háború előtt
Párizsban hagyott és elveszettnek hitt
negatívjai. Ezek között sok a még
Magyar országon készült üvegnegatív.
Októberben Kertész a Magyar Fotó -
művészek Szöve tségének vendégeként
Magyarországra utazott. 

A gödörből 1964-ben a New York-i
Modern Művészetek Múzeumának
akkor kinevezett, fotográfiáért felelős
igazgatója John Szarkowski húzta ki, aki
önálló kiállítást hozott össze neki a
MoMA-ban. A kiállítás egycsapásra
megváltoztatta a róla kialakult képet, az
amerikai művészvilág is befogadta,
főként a 60-as évek végén és a 70-es
évek elején a művészi dokumen tarizmus
megújítására törekvő irányzat képvise-
lői, akik nagyra értékelték a 20-as, 30-as
években, Párizsban készült képeit.
Ezután a világon többfelé is kiállításokat
rendezett, felesége üzleti sikerei és saját
elismerései miatt végre felhagyhatott a
pénzért, megbízásból végzett magazin-
fotós munkákkal, újra sokat utazott.
Többször visszatért Párizsba is, de élete
végéig New York maradt az otthona. 

1971-ben a Magyar Nemzeti Galé -
riában rendezett önálló kiállításán hat-
vannyolc képét láthatták. A megnyitóra
Kertész is Magyarországra utazott, ismét
ellátogatott Szigetbecsére, ahol lefény-
képezte Stro mayer Kati nénit és férjét,
melyet a család máig őriz. 

1977-ben elhunyt felesége, ettől kezd-
ve még zárkózottabb lett, képei is dep-
resszívebbek lettek. Utolsó éveiben szí-
nes Polaroid képeket készített saját laká-
sában.

1982-ben Bostonban megjelent Hun -
garian Memories című, 187 képet tartal-
mazó albuma, Hilton Kramer bevezető-
jével, sok szigetbecsei fotóval.

1984. március 10-én a Budapesti
Tavasz díszvendégeként Magyarország -
ra utazott. Március 13-án ellátogatott
Szi getbecsére. Március 14-én Buda -
pesten átvette Raffay Béla tanácselnök-
től a Ráckevéért emlékérmet. 

Március 15-én kiállítása nyílt a

Vigadó Ga lériában. Március 16-án
Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke
kitüntette a Magyar Népköztársaság
Zászlórend jével. (Ő volt az egyetlen
fotográfus, aki megkapta ezt a kitünte-
tést.) 

Március 18-án – csaknem hetven év
után – Esztergomba látogatott. Fény -
képe zőgéppel a kezében felkereste egy-
kori felvételei helyszíneit, a Várhegyet,
a Szent Tamás hegyet, a szigetet. 

Március 21-én elutazott Párizsba. A
Főfotó Bodnár János szerkesztésében
megjelentette az André Kertész Ma -
gyarországon című kötetet. 

Július 30-án ismét Magyarországra jött
egy francia tv-stábbal, akik életéről for-
gattak portréfilmet, s felkeresték Kertész
magyarországi életének legfontosabb
helyszíneit. 

Július 31-én Kertész délelőtt Buda -
pesten a Váci utcában, a Fotóművészeti
Galéria előtt dedikálta megjelent köny-
vét. Délután Ráckevére utazott, ahol
ebédet adtak tiszteletére a Fekete Holló
Étteremben, később Szigetbecsén meg-
tekintette Wandracsek Mártonék pincé-
jét, amelyet még gyermekkorából
ismert, az emlékház céljára kijelölt épü-
letet, valamint a Becsei-tavat, ahol elké-
szítette utolsó szigetbecsei felvételét.
Délután hat órakor a szigetbecsei Petőfi
Művelődési Otthon ban megnyílt Kertész
kiállítása.

Itt mondta el azóta híressé vált szavait:
„Itt vagyok gyerekkori emlékeim legdrá-
gább helyén, és fájó szívvel gondolok
azokra a gyönyörű emlékekre, mik ide
kötnek. Az életem gyönyörű volt.
Emberileg próbáltam gondolkodni,
emberileg próbáltam élni. És ennek
alapja Szigetbecse. Ha én itthon járok,
mindig felkeresem Szigetbecsét. 

Szigetbecse művészetem bölcsője…”

1985. január 10-én Kertész táviratban
jelezte New York-ból Ráckevére, hogy a
megígért ötven eredeti fotót küldi, amint
elkészülnek. 

Március 11-én Ráckevén megalakult
az André Kertész fotógyűjtemény létre-
hozására alakított operatív bizottság.

Július 6-án Szelényi Károly elhozta
New Yorkból a Kertész által adományo-
zott százhúsz fotót és a képek felhaszná-
lását szabályozó adományozó levelet. 

1985. szeptember 29-én New
Yorkban elhunyt André Kertész.
Hagyatéka több helyre került, részben
Argentínában élő öccséhez, részben a
párizsi Mission du Patrimoine Pho -
tographique-ba, számos amerikai múze-
um és a New York-i André and Elizabeth
Kertész Foundation birtokol a művész
munkáiból, de végakarata mintegy 200
fotót és sok tárgyat Magyarországra,
azon belül Szigetbecsére juttatott, ahol
emlékszobát rendeztek be a tiszteletére.

1986. november 14-én a The André
and Elisabeth Kertész Foundation Inc.
Kertész felszámolt New York-i lakásá-
ból jegyzék kíséretében az André
Kertész Emlékmúzeumnak ajándékozott
három bútordarabot és nyolc kartondo-
boznyi személyes használati- és dísztár-
gyat, melyek közül több is szerepelt
öregkori Polaroid felvételein.

(Forrás: A. Kertész 1894 – 1985
–1994. Magyar Fotográfiai Múzeum –
Pelikán Kiadó

Kincses Károly: André Kertész és
Szigetbecse c. könyv, Mai Manó ház
Blog )

Összeállította: Lumei Joli
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Jogszabályváltozás kutak vízjogi 
engedélyezése kapcsán!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Országgyűlés 2018.12.12-én meg-
szavazta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény egyes részeinek módo-
sítását. 

A 2018.12.21-től hatályos jogszabályváltozás alapján a kutak vízjogi fennmara-
dási engedélyezési eljárását 2020. december 31-ig lehet bírságmentesen kérelmez-
ni. 

A döntés értelmében amíg az eljárásrendet tisztázó jogszabály nem jelenik meg,
addig a TULAJDONOSOKNAK SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGE NINCS. A
kormány az eljárási rendet várhatóan a jövő tavaszi ülésszakban határozza meg.

Az előző év folyamán igyekeztünk
folyamatosan tájékoztatni az olvasókat
községünk fejlesztéseiről, fejlesztési
elképzeléseiről. Az év végi beruházások-
ról és a 2019. évi tervekről néhány gon-
dolat, tájékoztatás.

Lezárult a Polgármesteri Hivatal egyik
szárnyának felújítása. Az elnyert pályáza-
ti összegből a következő feladatokat tud-
tuk elvégezni: a tetőszerkezet javítása,
kőműves munkák, villanyszerelés, gáz-
szerelés, vízszerelés, festés, asztalos
munkák. 

Belső átépítéssel szép, ügyfélbarát iro-
dák kerültek kialakításra, az épületszár-
nyat korszerű fűtésrendszerrel, és modern
vizesblokkal szerelték fel.  

Kész lett a járda az Általános Iskola
előtt egészen a Lórévi útig, és területren-
dezés után több parkolóhely is kialakítás-
ra került az iskola előtt.

Elbontattuk a „kis-óvoda” épületét. Az
épít kezéshez szükséges tereprendezés el -
kez dődött pl.: fakivágás, pince feltöltése
stb. 

Közvilágítás – világítótestek sűrítésére-
korszerűsítésére is sor került.

Az önkormányzat rendelkezésére álló
szociális keretet maximálisan kihasznál-
tuk és a lakosság támogatására fordítot-
tuk. Ezek voltak a különböző szociális
segélyek, támogatások, a karácsonyi cso-
mag, Mikuláscsomag az óvodásoknak és
iskolásoknak, védőnői szolgálat eszköz,
illetve oltóanyag beszerzése, tűzifavásár-
lás, a tűzifa felfűrészelése… stb 

Legfontosabb 2019. évi fejlesztési fel-
adat az óvoda építésével kapcsolatos köz-
beszerzési eljárás lebonyolítása és óvoda
építési projekt sikeres lezárása!

15 millió forint járdaépítési pályázatot
nyertünk el, így folyatódik a járdák, utak
felújítása.

Ígértük, és szeretnék ebben az évben
megvalósítani a buszmegállók cseréjét.

Célunk a Dunai-strand területét tovább
szépíteni-karbantartani. Készülnek a
Duna-parti üdvözlőtáblák is.

Szúnyoggyérítést megrendeltük, mely
várhatóan 4 alkalommal lesz légi és földi
egyaránt. 

Továbbra is támogatjuk anyagilag a

civil szervezeteket, ezen belül a sport-
egyesületeket is.

Több pályázati anyagunk elbírálásra
vár pl: kerékpárút kiépítése a strandig,
rendezvénytér fejlesztése, színpadtető
építése, szabadtéri fitnesz eszközök elhe-
lyezése, Tőzike tanösvényen köteles ját-
szótér (kis kalandpark), fedett tűzra kó -
hely kialakítása, André Kertész-szobor és
egy „Ulmer Schachtel“, azaz ulmi dereg-
lye létesítése. 

Egyéb fejlesztési terveink még kidolgo-
zás alatt vannak, árajánlatra várunk, és ha
a költségvetésben lesz rá keret, megvaló-
sítjuk pl: WC, mosdó helyiségek kialakí-
tása a rendezvénytéren. 

Vannak olyan projektjeink, amelyek
különböző (jogi) akadályok miatt nagyon
lassan haladnak, megvizsgáljuk a lehető-
ségeket, és megpróbálunk megoldást
találni a problémákra.

Készülünk a rendezvényeink megtartá-
sára is: így a március 15-ei ünnepségre,
André Kertész születésének 125. évfor -
dulájára, és a falunappal kapcsolatos elő-
készületeket már meg is kezdtük. 

Természetesen lesz tojásfutás és húsvé-
ti bál, falutakarítás, községi anyák napi
ünnepség, év végén a szokásos adventi
gyertyagyújtás, Mikulásfutás stb., mely
programokat a civil szervezetekkel közö-
sen rendezzük meg. 

Sósné Michélisz Edina
Pénzügyi, Műszaki és Fejlesztési

Bizottság elnöke
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Év végi beruházásainkról, ez évi terveinkről



Az Országgyűlés 2018. július 31-én
kihirdette Magyarország 2019. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 2018. évi L.
törvényt. A törvény – a 78. § (2) bekezdés-
ben meghatározott kivétellel – 2018. no -
vember 1-jén lép hatályba, és 2022. de -
cember 31-én hatályát veszti. A törvény 1-
34. §-a, a 35.§ (2) bekezdése, a 36-77.§-ai,
az 1. melléklete, a 3-9. mellékletei 2019.
január 1-jén lépnek hatályba.

A törvény 2. számú melléklete szabá-
lyozza a feladatellátásra vonatkozó állami
támogatásokat, illetve azok számítását. A
költségvetési törvény ismeretében a
Képviselő-testület meghatározta a 2019.
évi költségvetéssel kapcsolatos előkészítő
feladatokat: 

A jövő évi tervezésnél fontos szempont
kell hogy legyen, hogy a működésre fordí-
tott kiadások a bevételeket ne haladják
meg. Ez egy szigorú költségvetési terve-
zést és megszorításokat igényel annál is
inkább, mivel:
– az adóerőképesség növekedése miatt az

állami támogatások csökkennek,
– várható a minimálbér és a garantált bér-

minimum emelése is,
– a szociális hozzájárulási adó várakozá-

soktól eltérően nem fog csökkeni,
– az önkormányzati pályázati fejlesztések

még további többletforrást igényelnek.
Ennek érdekében további átgondolást és

javaslatokat igényel az alábbiak tekintetében:
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hi -

vatal Megállapodás felülvizsgálata (rezsi-
költségek viselésének áttekintése), felesle-
gessé vált vagyonelemek értékesítése,
Szigetbecse Óvoda Projekt, adóbevételek
esetleges emelése, egyéb javaslatok.

***

A Képviselő-testület döntött a helyi
adók mértékéről a következők szerint:
2019. január 1-től
– az építményadóról mértéke: 370 Ft/m2/év 
üdülő, hétvégi ház, 185 Ft/m2/év lakás,75
Ft/m /év egyéb építmény
– telekadó 90 Ft/m2 hétvégi telek, 35
Ft/m2 egyéb telek
– állandó jelleggel végzett iparűzési tevé-
kenység esetén  az évi adó mértéke 1,6%
– az idegenforgalmi adó mértéke vendég-
éjszakánként és személyenként 350 Ft/éj
– Az önkormányzati szolgálati lakások
bérleti díjának mértéke költségelven, a
lakás alapterülete és komfortfokozata alap-
ján: összkomfortos 385 Ft/m2/hó, bruttó
489 Ft, komfortos 358 Ft/m2/hó, bruttó
455 Ft,  félkomfortos 275 Ft/m2/hó, bruttó
349 Ft, komfort nélküli 220 Ft/m2/hó,
bruttó 279 Ft. Kertes ház esetén a kert-
használat díja a bérleti díj 10%-a. 
– önkormányzait bérlakások bérleti díjá-
nak mértéke költségelven a lakás alapterü-
lete és komfortfokozata alapján: összkom-
fortos 787 Ft/m2/hó, bruttó 999 Ft, kom-
fortos 666 Ft/m2/hó, bruttó 845 Ft, fél-
komfortos 508 Ft/m2/hó, bruttó 645 Ft,
komfort nélküli 363 Ft/m2/hó, bruttó 461
forint.

***

A Képviselő-testület megtárgyalta a
Tele pülésképi Arculati Kézikönyvről szóló
írásbeli előterjesztést, majd megalkotta a
településképvédelmi rendeletét. A rendelet
a www.szigetbecse.hu weboldalon olvas-
ható.

***

A Képviselő-testület ezen az ülésén még
megtárgyalta és elfogadta a 2019. évi belső
ellenőrzési tervet.

***

Szigetbecse Község Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az üdülőterületi bérleti szerződéseket egy
évvel 2019. december 31-ig meghosszab-
bítja. A képviselő-testület az üdülőterületi
földterület bérleti díját 10%-kal emeli meg
2019. január 1-i hatállyal. 

Szigetbecse Község Önkormányzat
Kép viselő-testülete úgy határoz, hogy
Szigetbecse Község Önkormányzat kizá-
rólagos tulajdonában lévő 2177/9 hrsz-ú;
2007/31 hrsz-ú; 2955 hrsz-ú; és 2880 hrsz-
ú üdülőterületi ingatlanait felajánlja a
jelenlegi bérlőknek megvételre. A
Képviselő-testület az üdülőterületi ingatla-
nok vételárát 24.000 Ft/m2 + Áfa összeg-
ben határozza meg. A Képviselő-testület
által meghatározott vételárak 2019. január
1-től 2019. december 31-ig érvényesek.

***

Szigetbecse Község Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
termőföldterületek bérleti díját 2019. janu-
ár 1-től 4,50 Ft/m2/év +Áfa összegben.

***

A Képviselő-testület az egyéb helyisé-
gek bérleti díjait is megállapította, ezek
közül az élelmiszerbolt és italbolt bérleti
díjának emelésében döntött, a többi helyi-
ségekét nem emeli.

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a ráckevei székhelyű
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• A 2019. évi költségvetés előkészítése

• Helyi adók mértékének megállapítása

• Bérleti díjak módosítása

• Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása

• 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

• Központi orvosi ügyelet díjemelése

• Közbeszerzési eljárás indítása az óvoda kivitelezésére

• Köztisztviselői illetményalap emelésére pályázati támogatás igénylése 

Képviselő-testületi ülések

A Szigetbecsei Krónika előző lapszámának megjelenése óta három alkalommal tartott az Önkormányzat Képviselő-testülete ülést,
2018. november 28-án, 2018. december 19-én és 2019. január 22-én.
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központi orvosi ügyeletet biztosító
Morrow Medical Zrt. díjemelési igényé-
nek helyt ad, 2019. január 1-től a vállalko-
zói díjat havi 55.685 Ft-ról 92.795 Ft-ra
emeli meg. A Morrow Medical Zrt.-vel
kötött szerződés egyéb pontjai változatla-
nul maradnak. Szigetbecse Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete kezde-
ményezi a Morrow Medical Zrt.-vel fenn-
álló, központi orvosi ügyelet ellátására
vonatkozó szerződés felülvizsgálatát.

***

Szigetbecse Község Önkormányzat
Képviselő-testülete „Az Önkormányzati
tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmé-
nyek támogatása Pest megyében” című fel-
hívásra elnyert, PM ÓVODA FEJ LESZ -
TÉS-2017/47 BMP-ÁPI/7238-3/2018.
számú pályázatra tekintettel az építési
beruházás megvalósítása érdekében közbe-
szerzési eljárás megindításáról döntött. 

A képviselő-testület a beruházás terve-
zői költségvetési főösszegét 341.174.555
Ft- ban állapítja meg. 

A képviselő-testület az ajánlattételi fel-
hívást – annak elkészülte után – a követke-

ző cégeknek küldi meg: 
1.) BOROS Építőipari és Szolgáltató

Kft. (2300 Ráckeve, Becsei út 5.) 
2.) Merító Trend Kft. (2340 Kis -

kunlacháza, Dömsödi u. 23.) 
3.) ALGÉP-BAU Kft. (2300 Ráckeve,

Péter bíró u. 18.) 
4.) KONZOLÉP Kft. (2318 Sziget -

szentmárton, Nyár u. 13.) 
5. ) BAUSZER Építő, Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft. (6782 Mórahalom,
Röszkei út 46.)

6.) Profil-Center Kft. (2321 Szigetbecse,
Balassi tér 6.) 

A Képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert a közbeszerzési eljárás meg-
indítására, valamint a Mezei és Vancsura
Ügyvédi Irodát a 2018. szeptember 17.
napján kelt megbízási szerződés alapján
történő közbeszerzési eljárás lebonyolítá-
sára.

Január 22-i ülésen a Képviselő-testület a
közbeszerzési ajánlattételi felhívást a
Szigetbecsei Tóparti Óvoda építésére
vonatkozóan megismerte, azt elfogadta.

Ennek értelmében 2019. február 20-ig kell
a kivitelezőknek az ajánlatot megtenni. A
kivitelezési határidő 270 nap lesz. 

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Magyarország 2019. évi központi költség-
vetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3.
melléklet I. 12. pont szerinti kiegyenlítő
bérrendezési alap támogatásra a Szi -
getbecsei Közös Önkormányzati Hiva -
talban foglalkoztatott köztisztviselők illet-
ményének rendezése érdekében.

Az igényelt támogatás összege a 9,18 fő
elismert hivatali létszám és az adóerő-
képesség alapján 3.672.000 Ft.

***

A Képviselő-testület a 2019. évi első
ülésén még döntött a 2019. évi szúnyog-
gyérítés igényléséről, szerződés aláírásá-
ról, valamint megtárgyalta a falunap előké-
szítését, valamint a március 15-i rendez-
vény szervezését.

MAGYAR FALU PROGRAM
Februártól az ősz közepéig ütemezetten jelennek meg a pályázatok a Magyar falu program keretében. A pályázati kiírás megje-

lenésétől a beadási határidő lejártáig körülbelül hatvan nap telik el minden esetben, azt követően napok kérdése, hogy a források
az önkormányzatok számlájára kerüljenek – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár.
Szerinte ilyen gyors pályázati eljárásrendre még nem volt példa Magyarországon.

Mint ismeretes, a kormány tavaly decemberben döntött arról, hogy két másik intézkedés, a mellékúthálózat-fejlesztési program
és egy úgynevezett „falusi csok” elindítása mellett rendkívül jelentős összeget, 75 milliárd forintot biztosít az ötezer lélekszám alat-
ti települései számára az idén, kizárólagosan hazai költségvetési forrásból, 18 különböző célterületen megfogalmazott fejlesztési
lehetőségre. Ezek jellemzően a közszolgáltatások minőségének javítására vonatkoznak, közöttük mindenféle szolgáltatási, valamint
magas-, illetve mélyépítési tevékenység is helyet kapott.

Ekkora összegű támogatási rendszer hazai költségvetési forrásból Magyarország történetében eddig még nem állt rendelkezésre
falvak fejlesztésére – hangsúlyozta a kormánybiztos. Magyarországon 2887 olyan település van, amelyen ötezernél kevesebben
élnek: 101 város és 2786 község. Több mint 3 millió ember él ezeken, a lakosság harmada. A tervek szerint idén 2200-2400 nyer-
tes pályázatot hirdethetnek a Magyar falu program keretében, azaz minden érintett településen látszódni fognak a fejlesztések, a
program eredményei.

A gazdaság erősödése, a költségvetési helyzet függvényében a kormányzat eddig is mindent megtett azért, hogy az utakra komoly
összegeket fordítson – vette át a szót az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, Cseresnyés Péter. Az egyik fontos
programként a kormányzat meghirdette, hogy minden megyei jogú várost közvetlenül bekössenek a gyorsforgalmi úthálózatba.
Fontos célként tűzte ki azt is, hogy harminc percen belül Magyarország minden települése elérhető legyen a gyorsforgalmi utak irá-
nyába. Ennek érdekében történtek fejlesztések az elmúlt időszakban – közölte, majd arról beszélt, hogy a Magyar falu program a
Modern városok program fejlesztéseivel összefonódva a kormányzati ciklus egyik stratégiai eleme. Csak idén 150 milliárd forint
központi költségvetési forrás jut az 5000 lakos alatti településekre, ennek egyharmadát a mellékútvonalak felújítására fordítják
majd.

Gyopáros Alpár hozzáfűzte, hogy eddig már körülbelül egymilliárd forintot költött tervezésre az ezzel foglalkozó intézményhá-
lózat, így idén el fog indulni ezeknek az utaknak a felújítása. Ebben az évben még körülbelül kétmilliárd forint áll rendelkezésre
tervezésre, és jövőre is körülbelül 50 milliárd forint jut a 4-5 számjegyű utak felújítására. Cseresnyés Péter ezt még azzal egészí-
tette ki, hogy 2020-tól az autópályadíj-emelésekből befolyó, várhatóan több mint 30 milliárd forintot is ezeknek az alsóbbrendű

utaknak a felújítására fordítják.



A mostani cikkben néhány szót szeretnék szólni a vastag-
bélrák szűrés lehetőségeiről és jelentőségéről. Az elmúlt
hetekben egy országos kampány keretében levelet kaptak
az 50-70 év közöttiek. Pár mondatban szeretném kifejteni,
hogy miért fontos, hogy ezen a szűrővizsgálaton az érintet-
tek megjelenjenek.

A vastagbélrák a vastagbélben kialakuló rosszindulatú daga-
nat, ami leggyakrabban a jóindulatú daganatok (polipok) rossz-
indulatú átalakulásával alakul ki. Fontos kiemelni, hogy olyan
daganattípusról van szó, ami
időben felfedezve az egyik a
legjobban kezelhető a daga-
natos betegségek közül.
Sajnos nem egy ritka beteg-
ségről beszélünk. A vastag-
bélrák a halált okozó dagana-
tok közül a második leggya-
koribb. A leginkább veszé-
lyeztetett az 50 év feletti kor-
osztály, nőket és férfiakat
egyaránt érint. Amennyiben a családban előfordult már ilyen
betegség, akkor nagyobb eséllyel alakulhat ki. A vastagbélrák
sajnos csak nagyon előrehaladott betegség esetén okoz tünete-
ket és akkor már sokkal nehezebb kezelni a betegséget. A vas-
tagbélben lévő elváltozások szűrővizsgálattal időben felismer-
hetőek, azelőtt, mielőtt még tüneteket okoznának. 

A vastagbélrák szűrés lényege, hogy a székletben található
vért mutatja ki. A vastagbéldaganatokra, valamint a vastagbél-
ben található jóindulatú daganatokra jellemző, hogy kis meny-
nyiségű vér távozhat belőlük, amely a széklettel kiürül, viszont

ez olyan kis mennyiségű, hogy szabad szemmel nem minden
esetben látható. A szűrési teszt használatának célja, hogy kimu-
tassa a székletből a még nem látható vért. A szűrővizsgálat a
beteg számára teljesen fájdalommentes, gyors és egyszerű. A
vizsgálathoz a csomagokat a háziorvosuknál tudják átvenni.
Amennyiben a székletben vért igazol a vizsgálat, így további
vizsgálat szükséges. Ilyen esetekben indokolt a vastagbéltükrö-
zés. A vizsgálat során pontos képet lehet kapni a bélrendszer
állapotáról, lehetőség van a polipok eltávolítására, szövettani

minta vételére. Emiatt ez a
vizsgálat nem helyettesíthető
képalkotó vizsgálatokkal (pl.
kontrasztanyagos CT-vizsgá-
lattal), mert ezeknél a vizsgála-
toknál nincs beavatkozási lehe-
tőség. Fontos kihangsúlyozni,
hogy a szűrővizsgálati ered-
mény nem 100%-os, tehát
negatív eredmény mellett is
lehet valaki beteg.  Ezért pana-

szok esetén indokolt orvoshoz, gasztroenterológushoz fordulni.
Pozitív eredmény sem jelent egyértelműen daganatos megbete-
gedést, mert aranyér vagy egyéb gyulladásos bélbetegség is
okozhatja a székletvér pozitívitást, de szükséges a beteg továb-
bi vizsgálata.

A vastagbélrák szűrés egy ingyenes, fájdalommentes eljárás,
ami akár életet is menthet! Kérném az érintetteket, lehetőség
szerint jelenjenek meg a vizsgálaton!

Betegségmentes szép téli napokat kívánok!                                                
dr. Csernyi Zsuzsanna, háziorvos
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A vastagbélrák szűrésről

Sakk híradó
A 2018/19. sakkévben a megyei I. osztályban szereplő csa-

patunk a 6. fordulón van túl.
Egyszer vesztettünk Dunaharasztival szemben, háromszor

nyertünk – Dunakeszi, Szob és Törökbálint ellen. Egyszer sza-
badnaposok voltunk. Nagykáta ellen mérkőzés nélkül nyer-
tünk kontumáltan, mert létszám probléma miatt nem jelentek
meg ellenünk a 6. fordulóban. Az itt nyert pontokat a bajnok-
ság végén írják jóvá csapatunk részére.

Összességében tehát jól állunk, az öt meccsből négyszer vol-
tunk eredményesek.

A következő fordulóban Szigetszentmiklós lesz az ellenfe-
lünk idegenben, majd fogadjuk Göd csapatát és végül Vácra
megyünk.

A Farsang Kupa háziversenyt a tervezett január 26-a helyett
március 2-án tartjuk meg. A módosítás a rossz időjárás és több
csapattagunk munkahelyi és családi elfoglaltsága miatt történt.

Sikeres szereplést az elkövetkező mérkőzésekre!
dr. Csuka Gyula

csapatvezető

Köszönetnyilvánítás
Szeretnék, köszönetet mondani a Szigetbecsei

Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, Lerner

Marika néninek, hogy karácsonykor támogatta óvo-

dánkat egy jelentős pénzösszeggel, melyből a

német nemzetiségi néptánchoz a kislányok számára

sikerült blúzokat beszereznünk.

Ez egy nagyon nagy segítség volt, ahhoz, hogy a

nemzetiségi hagyományainkat a gyerekek ruházatá-

val is jobban kifejezésre tudjuk jutatni. Örömmel

fogadtuk, hogy a fiúk számára a táncos mellényeket

is megvásárolhatjuk, így az idei Óvodások Néptánc

találkozójára már új ruházattal léphetünk fel.

Köszönet az óvoda Szülői Munkaközösségének is,

akik karácsonyi játékok megvételéhez nyújtottak

támogatást, csoportonként 40.000 Ft-ot.

Schneckné Bukovszky Judit intézményvezető



December 9-én Jótékonysági Mikulás -
futást szervezett az Önkormányzat és a
Közalapítvány, immár ötödik alkalommal.
A rendezvényre száznál többen neveztek be.
A befolyt bevétel az óvodás és iskolás gyer-
mekek részére lett felajánlva. 

December 9-én a Tóparti óvoda gyerme-
kei nagyon kedves és látványos betlehemi
előadással lepték meg a nyugdíjasokat klub-
estjükön. Ugyanitt fellépett a Szigetbecsei
Zenebarátok köre is. A Nyugdíjas Klub ve -
zetősége ajándékkal és vacsorával kedves-
kedett tagjainak.

December 16-án a Szigetújfalusi Zeneb a -
rátok Egyesülete a Katolikus templomunk-
ban adott koncertet. 

A negyedikesek német nyelvű betlehemet
adtak elő, melyet Kissné Vég Alexandra, a
másodikosok táncát és énekét Majorosné
Widemann Tünde és Bak Gáborné pedagó-
gus tanította be. Napjaink élethű, valós pro -
blémáiról, az igaz szeretetről szóló „Tö -
kéletes karácsony” című vidám kis műsort
mutattak be a komoly színészi tehetséggel
megáldott hetedikeseink. Ez az előadás
Györ kéné Varsányi Andrea és Csoba At ti -
láné pedagógus rendezésével zajlott le.
Dicséret illeti Kőhegyiné Lengyel Anikót a
szép díszletért. 

A Szigetbecsei Zenebarátok Köre decem-
ber 23-ra invitálta a lakosságot a művelődé-
si házba. Koncertjükön fellépett a Makádi
Református Kórus is. Nagyon kellemesen,
szépen hangzó karácsonyi dalaikkal előse-
gítették és meghatóvá tették a jelenlévőknek
az ünnepre való ráhangolódást, felkészülést.
Műsoruk végén felemelő érzés volt hallgat-
ni és a két énekkarral közösen elénekelni a
Csendes éj című karácsonyi dalt.

Miközben a civil szervezetek, intézmé-
nyek programjaikra készültek, az önkor-
mányzat képviselő-testülete karácsonyi
ajándékcsomaggal kedveskedett a nyugdíja-
sainknak, a gyermekes családoknak.

Ezúton is köszönjük a megható műsoro-
kat, az önkormányzat karácsonyi ajándékát. 
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A szeretet ünnepére készültünk
Krónikánk előző számában beszámoltunk a község közös adventi gyertyagyújtásról, a betlehemi jászol felállításáról és az
ünnepi díszkivilágításokról. Az ünnepi készülődés ezzel még nem zárult le, az önkormányzat, a civil szervezetek, az intéz-
mények több rendezvénnyel készültek a szeretet ünnepére. Őrizzünk meg ezekből az ünnepi pillanatokból emlékeket a hét-
köznapjainkra is, hogy kicsit tovább ünnepelhessünk, kicsit eltérőt varázsoljunk a hétköznapokra.
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Gábor Erzsébet ünnep utáni versének mondanivalója megszívlelendő mindenki számára. „Szeressünk szívből, csendesen
mindig, ne csak az ünnepen!” Lumei Joli 

H. Gábor Erzsébet

Ünnep után

Ünnep után a csend megül...
Vigyázzunk rájuk legbelül,
s őrizzük jól a sok csodát,
a percek fényes bársonyát.

Ki tudja, lesz-e még ilyen?
Habár én mindig elhiszem
a jót, mit szívem súg, mesél.
Tudva; az ember egyszer él,

éljük meg úgy a perceket,
akár a vétlen gyermekek;
őszintén, szívből, teljesen,
s lelkünkben égi fény terem.

Próbáljunk megbocsátani!
Nem elég jónak látszani;
tisztán kell élni, emberül -
így lesz csak béke legbelül!

Szeressünk szívből, csendesen,
mindig, ne csak az ünnepen!
Minden nap adjunk, s válaszul
áldást és fényt szór ránk az Úr
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GYERMEKSAROK

125 éve született André Kertész, világ-
hírű fotóművészünk.

Születésének évfordulója alkalmából
Szigetbecsének ajándékozott fotóiból
adunk fel 3 rejtvényt, mely fotók a
Szigetbecsei André Kertész Emlékházban
megtalálhatók.

Beküldendő mind a három fotó címe
2018. február 28-ig. A helyes megfejtők
között 3 db André Kertész és Szigetbecse
című könyvet sorsolunk ki. 

Beküldés: lezárt borítékban név, cím
megjelölésével a Szigetbecsei Krónika
Szerkesztősége 2321 Szigetbecse, Petőfi
Sándor u. 34. sz-ra, vagy e-mailben:
becsekronika@gmail.com

Beküldési határidő: 2019. február 28.
Sorsolás a márciusi képviselő-testületi ülé-
sen.

A nyerteseket értesítjük, nevüket a
következő lapszámban közétesszük.



Patay László Városi Képtár Ráckeve

A Magyar Kultúra Napja alkalmából január 25-én pénteken
nyílt meg Balogh Gyula Munkácsi Mihály-díjas festőművész
kiállítása a Patay László Városi Képtárban Ráckevén.

A megnyitón a festőművész fia, Balogh Gyula Móricz
Zsigmond ösztöndíjas író olvasott fel írásaiból, a zene Kiss
Bálint András előadásában csendült fel.

A kiállítás március 10-ig látható.

Legújabb kori történelmünk során mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848. március 15.
megünneplése. Fontos volt, mert a magyar szívekben mindig magában hordozott egy sajátos
szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat
érzését. Az ezen dátum által jelképezett korszaknak köszönhetjük gyönyörű himnuszunk
keletkezését, zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, illetve azt, hogy orszá-
gunk fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig a latin helyett a magyar lett.
Büszkének kell lennünk tehát erre a napra. Úgy gondolom ma, amikor nemzetünk újra a fej-
lődés útját keresi, egy válságokkal, viszontagságokkal teli korban, ennek a napnak az emlé-
ke nagyon fontos tanulságokkal töltheti fel ünneplésünket. Ezek a tanulságok pedig az össze-
fogás, a kitartás és a tenni akarás hegyeket megmozgató erejének és egymásnak a megbe-
csülése.

Programajánlatok Szigetbecsén
február 9-én (szombaton) 15:00 óra: Iskolások farsangi ünnepsége Általános Iskola
február 18-án (hétfőn) 17:00 óra: Nyugdíjas Klub farsangi ünnepsége Művelődési ház
február 23-án (szombaton) 15:00 óra: Óvodások farsangi ünnepsége Művelődési ház
március 14-én (csütörtökön) 18:00 óra: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

évfordulójának megünneplése a művelődési házban
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Születések:

2018. november 23-án született
Dori Zsuzsanna és Méri Lajos gyermeke

DOMINIK

Híreinkről, programokról többet és részletesebben a www.szigetbecse.hu weboldalon olvashat
LAPZÁRTA: 2019. március 25., május 25., július 25., szeptember 25., november 25. 

Kiadja Szigetbecse Képviselő-testülete. • Felelős szerkesztő: Lumei Sándorné • Felelős kiadó: Szigetbecse jegyzője.
A szerkesztőség címe: Szigetbecse, Petőfi S. u. 34. • e-mail: becsekronika@gmail.com • Nyomda: Press+Print Kft. • 

Megjelenik: kéthavonta

Anyakönyvi hírek

Könyvajánló: Magyarországi nemzetiségekről
gyerekeknek, fiataloknak

A könyv  egy honismereti- és útikönyv is egyszerre: tartalmazza a nemzetekkel, nemze-
tiségekkel kapcsolatos alapvető folyamatokat és fogalmakat – és szeretne kedvet ébreszte-
ni ahhoz, hogy keressük is fel azokat a helyeket, ahol mindezek láthatók, felfoghatók.

Az ismeretterjesztő könyv  első részében a szerzők azon gondolkodnak, hogy  miért
ragaszkodik mindenki a saját nemzetiségéhez, miért büszke rá – és hogyan lesznek ebből
nemzeti, nemzetiségi konfliktusok, kisebbségi problémák. Megpróbálnak választ adni arra,
hogy miért jó a többségnek, ha biztosítja a kisebbségi jogokat, és milyen az, amikor egy
vitában mindenkinek igaza van… Csak nézőpont kérdése, hogy összekössön, ami elvá-
laszt?

A második részben bemutatják a magyarországi nemzetiségeket, történetüket, jelenlegi
helyzetüket. Ez a rész tartalmazza az egyes nemzetiségek területi elhelyezkedését, telepü-
léseik felsorolását. A könyv a mai Magyarország területével foglalkozik.

A harmadik rész egy útikönyv-féle bemutatása néhány jellegzetes településnek: hol és mi
látható ma a nemzetiségek kultúrájából, melyek a legszebb, legérdekesebb falvaik és város-
aik. Térképvázlatokkal és fekete-fehér fényképekkel.

A könyv a mai Magyarország területével foglalkozik.
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