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André Kertész emlékév 2019

André Kertész talán az egyetlen fotográfus a világon, akit öreg és fiatal, alkalmazott
fotós, művész és amatőr egyként elfogad és nagyra tart. Megteremtette és következetes
meg nem alkuvással, gyakran megrendelői akarata ellenére is ragaszkodott saját stílu-
sához, a fotószerű fotóhoz. Emberközpontú, lírai, szubjektív, mindenekfelett humanis-
ta látásmódja első fényképétől az utolsóig meghatározza életművét. Fényképészete
vizuális napló. Nem konstruált, csak nyitott szemmel, gyermeki kíváncsisággal és fogé-
kony lélekkel járt-kelt, s mindent lefényképezett, amiben valami megragadta. Nem
véletlen, hogy legtöbb képének készítését hónapra, napra pontosan tudta, s azt is fon-
tosnak érezte, hogy feltüntesse a fotók alatt. 

Kertész így fogalmazta meg életének és művészetének lényegét: „Egész életemben
azt az elvet követtem, és ezt mindenkinek ajánlhatom: legyen hű önmagához. Használja
a fotográfiát arra, hogy a világról alkotott egyéni képét megmutassa. Soha életemben
nem kötöttem kompromisszumot, és talán ez sikerem titka. Azok az emberek, akik a
képeimre felfigyeltek, azt érezték, hogy van azokban valami személyes, valami termé-
szetes és valami eredeti. Ez azért érdekes, mert soha nem erőlködtem, hogy egyéni stí-

lust vagy valamilyen bonyolult módszert agyaljak ki. Egyszerűen úgy fényképeztem a dolgokat, ahogyan rám hatottak.
Egyéni érzések kellenek ahhoz, hogy az ember ezt meg tudja valósítani.”                                                 

(Forrás: A Kertész c. könyv, Kincses Károly)

Fotóművészünk 
születésének 

125. évfordulóját 
ünnepeltük 

2019. június 29-én
az André Kertész 

Emlékmúzeumban
Szigetbecsén.

A megemlékezés 
alkalmából 

Gombai Gellért 
fotókiállítása nyílt meg a

múzeumban, 
valamint 

Suzanne Szász fotóinak
bemutatását is 

láthatták a megjelentek. 



2019. június 29-én Szigetbecsén az
André Kertész Emlékmúzeumban Fotó -
mű  vészünk születésének 125. évfordulója
alkalmából megemlékezési ünnepséget
tartott a helyi önkormányzat és közalapít-
vány. Az évforduló alkalmából a múze-
umban felújítottuk az André Kertészt
bemutató információs táblákat (angol és
német nyelven is), valamint az emlékház
létesítésének történetét bemutató táblákat
helyeztünk el az előtérben. Az állandó fo -
tó kiállítás mellett bemutatkozott Gombai
Gellért (volt szigetbecsei lakos) fotómű-
vész vidámparki jeleneteket ábrázoló fo -
tó ival, valamint Suzanne Száz Ameri ká -
ban élt, magyar származású fotóművész
családokat, gyermekeket, azok érzelmeit
élethűen kifejező fotóinak videós bemuta-
tását is láthatták a megjelentek. 

Az ünnepségen először a szép magyar
népviseleti ruhába öltözött lányok bevo-
nulása után a múzeum falára – Kertész
születésének 100. évfordulója alkalmából
– felhelyezett emléktáblánál koszorút
helyezett el Szigetbecse Község Önkor-
mányzata, majd a Szigetbecse Községért
Közalapítvány. Az ünnepségen megjelen-
teket Takács András polgármester kö -
szön tötte, méltatta a neves művész mun-
kásságát, Szigetbecséhez kötődését, a
köz ségnek adományozott fotóinak, em -
lék tárgyainak óriási értékét, melyek őrzé-
sét, megbecsülését kötelességünknek, fel-
adatunknak tartjuk. 

A köszöntő után Raffay Béla, Ráckeve
város nyugalmazott polgármestere Ker -
tésszel való találkozásainak személyes
tapasztalatait mondta el, méltatva a fotó-

művész szerénységét, emberségét, óriási
kötődését a faluhoz, az itt szerzett élmé-
nyekhez, barátságokhoz, tájhoz, tárgyak-
hoz, emberekhez. Az 1984-ben, buda pesti
látogatása alkalmából Kertész részére

Ráckevéért Emlékérmet adományozott
Rác keve város és Szigetbecse község ne -
vé ben, akit óriási művésznek tart, s mun-
kássága, képei nagy hírnevet hoztak Szi -
get becsének. Beszédét ezzel az 1987-ben
is megjelent idézettel fejezte be: 

Sokan sokszor feltették már a kérdést: a
fotózást a művészetek közé lehet-e sorolni?
Erre a leghitelesebb választ Bar csay Jenő
festőművész adta meg Tér és forma című
írásában: „André Kertész óriási egyénisé-
ge a fotóművészetnek. És ebben az esetben
bátran merem használni a Mű vészet szót.
... Kertész munkásságát lehetetlen külön
választani a festészettől…. azt hiszem biz-
tosan állíthatom, hogy ha André Kertész
nem a fotózás mellett kötött volna ki 60
évvel ezelőtt, határozottan másféle irányt
vett volna a XX. századi fotóművészet.”

„Mi teszi az em bert művés szé, vagy mi
az, ami megkülön bözteti őt a többitől?
Vajon különb-e azoknál? Sok mi nősítő jel-
zőt használtak már ennek megjelölésére.
Művésznek nevezik azt, aki újat fedez fel,
amitől jobb, több, szebb lesz az emberi lét,
aki jobban és élesebben látja életünk ösz -
szefüggéseit, s ezt kifejezésre juttatja esz-
közeivel. A mű vész látásmódja és kifejező
eszközei előtte járnak korának, átlépik a
megszokott kereteket, ezek olyan alkotá-
sokban öltenek testet, miben összegeződ-
nek elődei és kortársai művészi csúcstelje-
sítményei, sőt azon új utak nyílnak vilá-
gunk mind teljesebb körű megismerésére.
Nem mindenki képes ezt megérteni, fő -
képpen az új nyomdokokon járni, a művé-
szi hatás azonban – előbb-utóbb – kinyit-
ja vala mennyiünk értelmét a befogadásra,
a kö vetésre.” 
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125 éve született André Kertész
Megemlékezés, koszorúzás, fotókiállítás megnyitó



Kovács Gergelyné kultúrtörténész
előadásában kifejezte, hogy Szigetbe csé -
nek mennyire sok szép természeti, épített
és emberi értékei, örökségei vannak, me -
lyek ma Kertész Andor születési évfordu-
lóján elsősorban emberi értékekkel gyara-
podik. Megismerhetjük Szász Zsuzsanna
világhírű gyermekfényképész munkássá-
gát és a Kertész-gyűjtemény gyarapításá-
ban végzett tevékenységét. Szász Zsuzsa a
több tucat nyelvre lefordított, több milliós
példányszámban megjelent világhírű gye r-
mekorvos, lélekbúvár, Benjamin Spock
könyveinek illusztrátora volt. Har mincegy
éves koráig Budapesten, majd 1996-ig, 50
évet Amerikában élt. Fényké peivel a
szótlan nyelvű gyermekek lelkének kró-
nikása lett. 

„Amikor híres emberek arcképét néz-
zük, azt akarjuk látni, ami láthatatlan: a
lelkét”, írta Gárdonyi Géza. Azonnal hoz-
zátehetjük, ennél is jobban akarunk köze-
lebb jutni, belelátni gyermekeink lelkébe,
annak testbeszédében megtalálni a lélek
üzeneteit. Szász Zsuzsa 12 fotóalbumá-
ban, két könyvében közreadott gyermekfo-
tóiból, a családhoz került fényképekből 98
képet tekinthetünk most meg a videón. A
fényképek az ötvenes évekbe repítenek
vissza, a nagy gyermekszületési hullám, az
ún. gyermek-bumm korába. A képek a
gyermekek szem- és testbeszédét megörö-
kítve beszélnek a szülőkkel, a kisebb és
nagyobb testvérekkel, sőt az ikertestvérek-
kel és a tárgyakkal, játékokkal kialakuló
értelmi és érzelmi kapcsolatokról. Szász
Zsuzsa egyedülálló gyermekfotói utánoz-
hatatlanok. Valamit tudott, amit a többiek
nem. Amikor elvállalta egy-egy család
megörökítését, ahogyan a királyi udvarok,
főúri családok festői, ő is beköltözött a
családi otthonokba és néhány napon át
köztük élve, kereste, majd rögzítette az
emberi lélekről szóló üzeneteket.” 

Kovács Gergelyné beszédében még

kifejtette, jó lenne tudni, mit gondolna
most Szász művésznő, ha tudná, hogy az
emlékházunkban ő is helyet kapott az
általa a Kertész Andor házából hazahozott
emléktárgyaival, másrészt gyermekfotói-
val. Biz to san bol dog lenne. Azért is na -
gyon boldog lenne, hogy olyan település
fogadta be emlékét, ahol a község Életfá-
ján 2001 óta már 240 gyermek nevét örö-
kítik meg tűzzománc táblákon, s ahol nem
bezárják az iskolát, hanem új óvodát épí-
tenek. 

Csoba Attiláné képviselő Gombai Gel -
lértet mutatta be, aki 2013-ban végzett a
Szellemkép Szabadiskola fotó szakán,
ahol többek között Fuchs Lehel, Molnár
Zoltán, Kerekes Emőke és Fejér János
tanították, majd Mucsy Szilvia tanítványa
volt. Az iskolai évek alatt és után is szá-
mos csoportos és néhány egyéni kiállítá-
son szerepeltek képei a MÜSZI-től a
Bálnán és a Várkert Bazáron keresztül a
Mai Manó Házig. A 2016-os Sajtófotó-
kiállításhoz kapcsolódó, „Az év képei
2015” című albumban, több képe is szere-
pelt a Hazatért bácsik című sorozatból,
melyet szociális munkásként készített.
Leginkább az autonóm riport műfajában
alkot, civil foglalkozása mellett jelenleg
szabadfoglalkozású fotográfus. Budapes -
ten él, két gyermek édesapja. Édesanyja
(Méri Rózsika) szülőfaluja Szigetbecse.
Gellért Ráckevén nőtt fel, ott töltötte gyer-
mekkorát. 

Fotóművészetéről vallja: „Mert képet
kom ponálni számomra önfeledt játék, a
fotózás terápia nekem.” 

Ezt követően Gombai Gellért fotómű-
vész személyesen mutatta be fotóit a már
jó pár évvel ezelőtt bezárt budapesti vi -
dámparkról. A fotók az ott megjelent em -

berek, gyermekek szomorúságát, vidám-
ságát, az adott pillanatot örökítik meg. Az
arcokat, kifejezéseket, eszközöket nézve
felidézhetővé válnak személyes élménye-
ink, emlékeink, tapasztalataink. 

Az ünnepségen Kósa Dénes, a Rác ke -
vei Vénusz színház igazgatója, két szív-
be markoló dalt énekelt el: „Ha valaki mű -
vész” és az „Ez itt az én hazám” című dalt,
melyet ezúton is köszönünk. 

Az önkormányzat, a civil szervezetek, a
lakosság kis ünnepségével méltón emlé-
kezett világhírű fotóművészünkre. A helyi
aktivistákon kívül köszönet illeti Szelényi
Károlyt és családját, valamint az ünnepsé-
gen fellépőket. Ám itt nem állhatunk meg!
André Kertész Szigetbecsét művészete
böl csőjének tekintette, s bármerre járt a
világban, bármerre fényképezett, minden-
hol a becsei emberek születtek újjá képei-
ben. Ez nem kis dicsőség a falunak, ugyan-
akkor nagy feladat és kötelezettség is.
Feladatunk és kötelezettségünk fotóinak,
emléktárgyainak biztonságos megőrzése,
ápolása, nyilvántartása, az Emlék múzeum
karbantartása, a park gondozása, a fotók
iránt érdeklődő látogatók számára színvo-
nalas kiállítás, kiállítások szervezése.

Lumei Joli
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A ballagás szimbolikus jelentéssel is bír:
a végzősök nem csak az iskolájuktól, ha -
nem eddigi életüktől is búcsút vesznek, hi -
szen egy korszak lezárásaként tekinthetünk
rá, mely után új élet vár rájuk. A ballagás
egyben a gyermekkor végét és a felnőtté
válás kezdetét is jelképezi. A ballagási
ünnepség mindig megható, érzelmeket
kiváltó esemény. Így volt ez Szi get becsén
is július 14-én, amikor is az általános isko-
lai tanároktól, diáktársaiktól bú csúztak a
végzős, nyolcadik osztályos diákok.

Raffay Béla iskolaigazgató így búcsúz-
tatta utolsóéves diákjait: 

„Még utoljára gondoljátok végig, mi
minden köt benneteket ehhez az iskolához,
mi a legszebb és kevésbé szép pillanat, néz-
zetek rá a mellettetek állóra, és jusson
eszetekbe, mi köt hozzá leginkább, és vall-
játok be bátran magatoknak... igenis jó
volt itt lenni! 

Amikor kilencedikben megkapjátok az
első ötöst, amit persze Ti magatok szerez-
tek, jussanak eszetekbe itteni tanáraitok,
akik megtanítottak benneteket tanulni, akik
elvárták tőletek azt, hogy jobbak legyetek. 

Köszönetet mondok nektek azért, hogy
hűek maradtatok ahhoz az intézményhez,
amit az óvoda után választottatok. Kö szö -
netet mondok azért, hogy az itt töltök évek
során képviseltétek iskolánkat a különböző
versenyeken, és megmérettetéseken.

Gratulálok mindazoknak, akik nagyon jó
eredménnyel zárták tanulmányaikat, illetve
kiváló eredményt értek el a sport területén.
Ám mindezen túl, vallom, hogy azért, mert

valaki sportol, nem biztos, hogy élsportoló
lesz, és azért, mert valaki megtanulja a
tananyagot, nem biztos, hogy viszi valami-
re az életben, de azt is vallom, hogy kitűzött
célokkal, valamint kitartó, alázatos mun-
kával sokra vihetitek, hiszen egy stabil
alap most a tarisznyátokba került, amelyre
biztosan tudtok majd építkezni.  Szeretném,
ha élnétek vele. Kívánom, hogy amikor
szükséges, tudjatok megújulni, de ne sza-
kítsatok minden hagyománnyal. Lássátok
és becsüljétek meg az emberi értékeket, és
használjatok ki minden élet adta lehetősé-
get! Tehát a három dolog, amit én most
szavakkal a tarisznyátokba teszek: a ha -
gyományok őrzése, tisztelete, ugyanakkor
a szükség szerinti megújulás, az értékek
megbecsülése és lehetőségek kiaknázása!
Ezek az értékek legyenek kapaszkodók,
amelyek biztonságban kísérnek benneteket
az új úton. Mert bizony kellenek kapaszko-
dók, mert nélkülük könnyen elveszíthetitek
a jó irányt. 

Még egy kis komolyság így a végére…
Albert Camus szavaival búcsúzom: »Sen -
kinek sem kötelessége, hogy nagy em ber
legyen. Már az is nagyon szép, ha valaki
ember tud lenni.« Hölgyek, urak…a leg-
jobbakat kívánom nektek!”

A ballagási ünnepségen került sor az „Év
tanulója” díj átadására, melyet a Sziget -
becse Községért Közalapítvány adomá-
nyoz minden évben az arra érdemes diák-
nak. Ez évben Michélisz Anna nyerte el a
díjat. 

Lumei Joli
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Elballagtak nyolcadikos diákjaink

Jobbágy Károly: Búcsúzó

Búcsúzunk attól, aki minket
éveken át a jóra intett,
tanított – s védett, hogyha kellett;
így cseperedtünk szíve mellett.

Mennyi apró és nagy viharban
vitt minket féltve, szinte karban;
lelkünket mentve, fedve sokszor
óvott jövendő záporoktól.

Volt otthonunk és legtöbbünknek
anyánk, apánk – ki kísért minket;
de amit ők nem tudtak adni,
azt kaptuk itt nyolc év alatt mi.

Apró gyermekként még remegve
léptünk ebbe az épületbe,
s most úgy megyünk el, hogy az élet
titokból – tiszta törvénnyé lett.

Bárhová nézünk, most már minden
úgy villan vissza szemeinkben,
ahogy hosszú pár éves múltunk 
alatt azt itten megtanultuk.

Feledheti anyját a gyermek?
– Álmában új életre kelnek,
s öreg korban is fényben állnak
gesztusai elmúlt szavának.

Épp így mi is már mindenképpen
magunkba zárva, rejtve, szépen
visszük azokat, kik szeretnek,
s emlékét derűs reggeleknek.

S pajzsként emeljük, hogy ha zordul
kínoknak kardja ránk csikordul,
mert az a pajzsunk, az a vértünk,
mit itt tanultunk, s végigéltünk.  



A Szigetbecsei Általános Iskola
tanévzáró ünnepségére 2019. június
19-én került sor. A 2018/19-es tanévet
Raffay Béla igazgató így értékelte:

„A 181 tanítási napra visszatekintve úgy
értékelem, ismét magunk mögött hagytunk
egy nagyon munkás évet. Ebben a tanév-
ben is mindent megtettünk azért, hogy fej-
lődjünk, eredményekhez jussunk. A bi zo -
nyítványosztás jó alkalom arra, hogy min-
denki egyénileg is átgondolja, hogy meg-
tett-e minden tőle telhetőt a tanév során.
Min den kit arra kérek, nézzen a szomszéd-
jára, nézzünk egymásra, hiszen ők azok, ti
vagytok, mi vagyunk azok, akik ismerik a
sikereik titkait, hiszen ti voltatok, mi vol-
tunk a sikerek kovácsai, akiknek köszön-
hetően ilyen eredményes tanévet tudha-
tunk magunk mögött. Gratulálok ehhez az
iskola minden tanulójának, pedagógusá-
nak, dolgozójának, és a szülőknek egy-
aránt.  

Mit láthatunk még, ha a körülöttünk lé -
vőre nézünk? Látjuk az osztálytársunkat, a
ba rátunkat, akinek annyi mindenben segít-
hettünk, és aki annyiszor nyújtotta ki a
kezét felénk. Láthatjuk pedagógusainkat,
akik nap mint nap küzdöttek meg ezért az
eredményért, mindannyiunk nevében,
nagy-nagy köszönet nekik érte.

Láthatjuk a szülőket, akikkel együtt ol -
dottunk meg naponta valamilyen kisebb
vagy addig megoldhatatlannak tűnő fel-
adatot.

Láthatjuk mosolygó, boldog, elégedett
gyermekeinket, akik megosztották sikereik
történetét társaikkal, szüleikkel, tanáraik-
kal. Igen, láthatjuk, hogy eltelt egy tanév,
amelynek főszereplői mi voltunk, együtt,
mindannyian.

Ezzel együtt megéltünk személyes ku -
darcokat is, amelyek mellett nem szabad szó
nélkül elmennünk. A bizonyítványokban
nem csak jelesek sorakoznak, lesznek
augusztusban javítóvizsgát tévő tanulóink
is. Azt kérem tőlük, hogy tegyenek meg
mindent a jövőben annak érdekében, hogy a
boldog együvé tartozás élményével e sike-
res csapat tagjainak érezhessék magukat. 

Az iskola nem arra való, hogy mindentől
óvva, védve, burokban nevelje tanulóit. Az
iskola arról szól, hogy adjon biztos alapot a
továbbtanuláshoz, neveljen tudással teli,
kitartással, tenni akarással felvértezett, a
közösségi normákat elfogadó, testileg-lel-

kileg egészséges, gyerekeket készítsen fel
nemcsak a továbbtanulásra, hanem a nagy-
betűs életre, annak nehézségeire is, bukta-
tóira is, örömeire is, azok elviselésére,
kezelésére. 

A minden nehézségtől, akadálytól óvó, a
mindent készen tálaló, problémákat gyer-
mekeik helyett megoldó, valós teljesít-
ményt nem igénylő, nem követelő nevelői
attitűd nem ilyen. Természetesen nem arra
gondolok, hogy ne adja meg az iskola gye-
rekeink számára a maximális testi-lelki biz-
tonságot, ez feladatunk, sőt kötelességünk. 

Azt állítom, ne tartsunk attól, hogy néha
akadályok, nehézségek gördülnek gyere-
keink elé. Inkább állítsunk eléjük követel-
ményeket, és ne akarjuk megoldani helyet-
tük ezeket. Inkább tanítsuk meg őket a
nehézségek elviselésére, leküzdésére, a
sikerek megszerzésének igényére, ízére.
Ezekre az erényekre az életben igen nagy
szükségük lesz, hiszen az élet nem egy
olyan világ, amelyben elkerülnek a kudar-
cok, a nehézségek, a sikerek, néha a tragé-
diák.

Végül, gratulálok minden diákunknak a
kiváló versenyeredményekhez!

Megköszönöm pedagógusaink színvona-
las oktató-nevelő munkáját, a műsorok,
ren dezvények szervezését, a szép eredmé-
nyeket és a lelkesedést. 

A Tankerületi Központ támogatásával
lehetőségem nyílt intézményvezetőként
pedagógus kollégák munkájának elismeré-
sére:

Kiemelkedő szakmai tevékenységéért
Tankerületi Elismerő Oklevél és könyvju-
talomban részesült Kőhegyiné Lengyel
Anikó, Majorosné Widemann Tünde és
Mészáros Edit pedagógusok. Kiemelkedő

szakmai tevékenységéért Parti Katalin
tanítónőt az emberi erőforrások minisztere
elismerő oklevélben részesítette. 

Köszönöm a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak, hogy támogatják a német
nemzetiségi oktatást és a nemzetiségi prog-
ramokat. 

Köszönet fenntartónknak, a Tankerületi
Központnak, hogy működtetik és támogat-
ják iskolánkat.

Köszönöm a nevelőmunkát segítő mun-
katársaknak és a technikai dolgozóknak
áldozatos munkájukat, a jó együttműkö-
dést. 

Kedves gyerekek! A nyári szünet nagy
boldogság, a szabadsággal éljetek okosan,
óvatosan. Pihenjétek ki a tanév fáradalma-
it, lehetőleg minél aktívabban, sportolja-
tok, mozogjatok sokat, ne feledjétek, ép
testben ép a lélek. Töltsetek minél több
időt szüleitekkel, családotokkal, pótoljátok
be a tanév során hiányzó együttléteket. 

Arra is figyeljetek, hogy a nyár ezernyi
veszélyt rejteget magában, úttesten, vízpar-
ton, hegytetőn, legyetek óvatosak. Mon -
dom mindezt azért is, hogy a következő
tan évnyitón találkozhassunk mindannyió -
tokkal újra tudásvággyal teli, tettrekészen,
kipihenve, boldogan és egészségesen. 

A 2018-2019-es tanévet bezárom.”

Az ünnepségen Szabó János és Szöllősi
Bíbor 6. osztályos tanulókat elbúcsúztat-
ták, akik a 6 osztályos gimnáziumban foly-
tatják tovább tanulmányaikat.

„Jó tanuló – jó sportoló” kitüntetésben
részesült két végzős diák: Csoba Anita és
Oláh Csilla. A jól teljesítő tanulók könyv-
jutalomban részesültek. 

Lumei Joli
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A Szigetbecse Község Közalapítvány minden évben a 8. osztályos diákok közül választja meg az év tanuló-
ját. A kuratórium feltételei alapján az idei évben Michélisz Anna nyerte el ezt a címet és a vele járó pénzju-
talmat.
Anna példamutató magatartásával és szorgalmával 7 éven keresztül kitűnő, egy tanévben pedig jeles tanul-
mányi eredménnyel zárta a tanévet. Kimagasló közösségi munkájával minden rendezvényen részt vett és a
szervezési feladatokban is aktívan vette ki a részét. Kitartásával, szorgalmával példát mutatva társainak hosz-
szú éveken keresztül részt vett a mazsorett csoportban és alapító tagja volt a becsei röplabda csapatnak.
Nagyon sok munkával és a rengeteg versenyen való részvétellel komoly eredményeket ért el csapattársaival.
Az iskolában és az azonkívül elért eredményeihez szívből gratulálunk, és a továbbiakban azt kívánjuk, hogy
amit itt megkezdett, folytassa tovább. Ehhez kívánunk kitartást és sok sikert.
Mindezek alapján a 2018/19-es tanévben az „Év tanulója” díjat Michélisz Anna nyerte el. 

Az idei évben is kiosztásra került a „Jó tanuló, jó sportoló” díj. A díjat a Diákönkormányzat és a Sziget DSE támogatja, mely egy kupából és
pénzjutalomból áll, továbbá meg kell pályázniuk a diákoknak, mely első
helyen a 8. osztályosokat illeti meg. Két tanuló adta be a pályázatát, mely tar-
talmazta az előírásokat.
Tanulmányi eredményeiknek az általános iskola 8 osztályában legalább jónak
kell lennie, magatartásuknak példamutatónak. Egy sportágat rendszeresen
űzniük kell. Versenyeken is részt kell venniük. A 2 lány, akinek sikerült ezt a
címet az idei évben elnyerniük Csoba Anita és Oláh Csilla volt. Tanulmányi
eredményeik a 8 év során jeles, illetve jó volt. 6 éven keresztül röplabdáztak
az iskolai csapatban és a Csiribiri mazsorett csoportban táncoltak.
Rendszeresen versenyeken és fellépeseken vettek részt. Röplabdában a leg-
utolsó évben a környező csapatokat legyőzték, és nagyon szép eredménnyel
zárták a versenysorozatot a megyei diákolimpián, szorgalmukkal példát
mutatva a következő nemzedéknek. A jövőben is sok sikert kívánok nekik
tanulmányaikban és a sportban egyaránt.

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ igazgatója, dr. Pálos Annamária a nevelőtestület javaslatára a 2018/19-es tanévben nyújtott példa-
értékű teljesítménye elismeréseként oklevéllel jutalmazta a következő tanulókat: Michélisz Anna, Szöllősi Bíbor és Szabó János.

KITŰNŐ TANULÓK
1. osztály:  Csömöri Dóra, Faragó Anna, Feigl Flóra, Vajas Attila
2. osztály:  Benyeda Vivien, Csömöri Bence, Fekete Boglárka, Győri Írisz, Horváth Gergely Örs, Kovács Gréta, Szaniszló Amira
3. osztály:  Feigl Gabriella, Pittel Simon Péter, Végh Roland Attila
4. osztály:  Áj Emese, Boros Réka, Markó Diána
5. osztály:  Balogh Botond, Molnár Danica, Őrsi Kende
6. osztály:  Bak Botond Örs, Benda Roland, Mészáros Netti, Szöllősi Bíbor
7. osztály:  Tabi Valéria
8. osztály:  Michélisz Anna
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Az „Év tanulója” díj kitüntetettje

„Jó tanuló – jó sportoló” díj kitüntetettjei

Tankerületi oklevélben részesültek

Dicséretek
Röplabda sportágban nyújtott kimagasló teljesítményéért: Barbulszki Míra, Csoba Anita, Erdős Izabella, Mészáros Andrea, Mészáros
Ditta, Michélisz Anna és Oláh Csilla.
Általános nevelőtestületi dicséret: 

2. osztály: Lefkovits Milán
5. osztály: Balogh Botond, Molnár Danica
6. osztály: Bak Botond Örs, Szabó János László
7. osztály: Tabi Valéria
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André Kertész születési évfordu-
lója kapcsán olyan fotóművész ké -
peinek bemutatását terveztük az
emlékmúzeumunkba, akinek művei
középpontjában főként az emberáb-
rázolás áll, s aki közel áll települé-
sünkhöz, köze van Szigetbecséhez.
Ezért is jutott a választás Gombai
Gellért fotográfusra, aki szerencsére
vállalta is képei bemutatását. 

Gombai Gellért 1982-ben szüle-
tett, Ráckevén nőtt fel, de Sziget be-
csén is lakott gyermekkorában. Bu -
da pesten él, két gyermek édesapja.
Édesanyja Méri Rózsika. 2013-ban
végzett a Szellemkép Szabadiskola
fotó szakán, ahol többek között
Fuchs Lehel, Molnár Zoltán, Ke -
rekes Emőke, Sióréti Gábor és Fejér
János tanították, majd Mucsy Szil -
via tanítványa volt. Az iskolai évek
alatt és után is számos csoportos és
néhány egyéni kiállításon szerepel-
tek képei a Kisceli Múzeumtól a
Bálnán és a Várkert Bazáron keresz-
tül a Mai Manó Házig. A 2016-os
Sajtófotó-kiállításhoz kapcsolódó,
„Az év képei 2015” című albumban,
több képe is szerepelt a Hazatért bá -
csik című sorozatból, melyet szociá-
lis munkásként készített. Kétszer je -
lölték Hemzó Károly díjra. 

Hallgatója volt Mucsy Szilvia
(Random Galéria) konzultációinak
és részt vett Sopronyi Gyula Mas ter -
class képzésén. Munkái az autonóm
riport műfajában készülnek, de ked-
veli a városok, tájak absztrakt ábrá-
zolását is. Leginkább az autonóm ri -
port műfajában alkot, civil foglalko-
zása mellett jelenleg szabadfoglal-
kozású fotográfus. 

Gellért vallja magáról, hogy sze-
ret céltalanul bolyongani a városban
fényképezőgéppel a nyakában. A
fo tózás örömet, sikerélményt ad
számára: „Mert képet komponálni
számomra önfeledt játék, a fotózás
terápia nekem. De az is inspirál,

hogy az élet véges. Az alkotni akarás
– talán, mint mindenkinél – egyfajta
ádáz küzdelem az elmúlással.”

Szigetbecsére a Budapesti Vi dám-
parkról készített sorozatából hozott
képeket. Vajon mi vonzotta a hul-
lám vasút, a játszóeszközök, az elva-
rázsolt kastély stb. fotózására?
Beszélgetéseinkből kiderült: „A Vi -
dám park felnőttként is vonzotta. Az
elavult gépek, egy letűnt kor építé-
szete, a sokszor esetlen korszerűsíté-
se. Mesevilág, ami kiszakít a hétköz-
napi valóságból, még a nehezebb
történelmi időkben is. Az idővel vál-
toztak a technikák, de a vágy egy
mesevilágra megmaradt. A so rozat
egyrészt egy már nem létező és érde-
kes hely dokumentációja, másrészt
riportanyag is, s mint olyan, az em -
ber a főszereplője. A múlt rendszert
idéző épített környezet, az elavult
szórakoztató gépek, az esetlen újítá-
sok, az olykor unott arcok a képe-
ken. Az egész helyet átjárta ez a nyo-
masztó kettősség. Ettől lett igazán
szürreális és szimbolikus tér a foto-
gráfusnak. Akko riban, amikor a
képek készültek, már tudták, hogy
1-2 éven belül végleg be fog zárni,
így nem volt kérdés, hogy meg kell
örökíteni ezt a korlenyomatot.” 

Mi szigetbecseiek megköszönjük,
hogy fotóit nézegetve elénk vará-
zsolta, s felidézte gyermekkorunk
mesevilágát, a hullámvasút adta
félelmetes, de örömteli utazásunkat,
újra átélhettük a vidámparkban szer-
zett élményeket, sikongásokat, ne-
ve téseket. 

Gellért saját bevallása szerint
jelenleg elsősorban családapa, de e
mellett a fotózás iránti szeretete is
nagyon erős. Kívánunk számára
további sikeres életpályát a fotómű-
vészetben, a családban egyaránt. 

Lumei Joli

A Budapesti Vidámpark képekben
Gombai Gellért fotográfus kiállítása az André Kertész 

Emlékmúzeumban
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A bölcsődei ellátás biztosítása a helyi
önkormányzat kötelezően ellátandó fel-
adata, melyet a bölcsődei ellátást nyújtó
intézmények, szolgáltatások bármelyik
formájának biztosításával, önállóan,
társulásban vagy ellátási szerződés út -
ján teljesítheti. Képviselő-testület e fel-
adat biztosítása érdekében ellátási szer-
ződést köt Ráckeve Város Önkormány-
zatával. A megállapodás értelmében Rác-
keve Város Önkormányzata – amennyi-
ben a ráckevei lakóhellyel rendelkező
gyermekek száma nem tölti ki a teljes
intézményi kapacitást – Sziget be cse te -
le pülésről jelentkező azon gyermeke-
ket, akik a felvételre való vonat-
kozó jogszabályokban meg  ha tá -
rozott jogosultsági feltételeknek
összességében megfelelnek, a je -
lentkezés időbeli sorrendjének
megfelelőn bölcsődei ellátásra
fel veszi. Az ellátás során felme -
rülő – állami támogatáson felüli –
térítési díj 50%-át a Szi get becsei
Önkormányzat át vál lal ja. 

***

A települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag-
vásárlásához kapcsolódó kiegé-

szítő támogatásra az ötezer lélekszám
alatti önkormányzatok pályázhatnak. A
vissza nem térítendő költségvetési
támogatás tűzifa, illetve barnakőszén
megvásárlásához igényelhető. A támo-
gatást a nyertes önkormányzat +/- 5%
elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100
cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának
a fő városi és a megyei kormányhivatal
erdészeti igazgatóságai által nyilvántar-
tott erdőgazdálkodóktól történő megvá-
sárlására fordíthatja. 

A támogatás mértéke 18 eFt/erdei
m3 + áfa, melyhez 1000 Ft/erdei
m3+áfa összeggel kell az önkormány-

zatnak hozzájárulnia. Az elektronikus
be adás határideje 2019. augusztus 1. A
benyújtott pályázatokról legkésőbb
augusztus 30-ig döntenek. A nyertes
ön  kor mány zatoknak a támogatásból
vásárolt tüzelőanyagot legkésőbb 2020.
február 17-ig szét kell osztaniuk a rá -
szorulók között. A támogatás teljes ösz -
szegének pénzügyi felhasználása legké-
sőbb 2020. március 31-éig történhet
meg. A támogatás felhasználásáról
2020. április 15-éig kell elszámolni a
Magyar Államkincstár felé. 

Szigetbecse Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a pályázat beadásá-
ról döntött.

***

A Kormány a 1364/2018. (VII. 27.)
Korm. határozata alapján egyetért
azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben
korábban nem részesült, a vezetékes
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
felhasználó háztartások is egyszeri ter-
mészetbeni támogatásban részesüljenek
a fűtési költségek viselésével összefüg-
gésben. A Képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a Kormányhatározat végre-
hajtásából adódó kötelezettségének ele-
get téve, az igénylők által igényelt fűtő-
anyag megvásárlásával kapcsolatban
szerződést köt a Csöme Kft.-vel (szék-
hely: 2322 Ma kád, Kossuth L.u. 72). A
megállapodás értelmében Kép vi selő-

testület vásárolja meg a kft.-től a
tűzifát, melyet az igénylők
részére kiad. Takács András pol-
gármester úr tájékoztatást adott
arról is, hogy a rezsicsökkentés-
ben nem részesült lakosok
támogatási kérelmét nem a helyi
önkormányzat bírálta el, a kérel-
meket fel kellett terjeszteni az
illetékes állami intézményhez.
A szigetbecsei lakosok részéről
beadott kérelmek közül kettő
kérelem lett elutasítva, a többi
támogatási igénylést jogosnak
ítéltek meg.

• Bölcsődei feladatellátásról megállapodás

• Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti központ
2018. évi beszámolója

• Szociális célú tüzelőanyag vásárlási támogatás

• Téli rezsicsökkentésben nem részesülők tüzelőanyag
támogatása

• Belterületi utak pályázati támogatása

• Járdaépítésről tájékoztató

Képviselő-testületi ülés

A Szigetbecsei Krónika előző lapszámának megjelenése óta két alkalommal tar-
tott az Önkormányzat Képviselő-testületi ülést, 2019. június 12-én és július 25-én.
Az üléseken hozott legfontosabb döntések, tájékoztatások: 



***

A Képviselő-testület az írásban
benyújtott Ráckeve és Környéke
Család- és Gyermekjóléti Központ
2018. évi zárszám adását megtárgyalta.
A Központ 139.295 eFt pénzforgalmi
bevétellel és 139278 eFt pénzforgalmi
kiadással gazdálkodott. Ebből az
összegből a szigetbecsei ellátás 9.567
eFt kiadási összeggel szerepel. A költ-
ségek forrása községünk esetében az
5.053 eFt normatív állami támogatáson
felül 3.818 eFt Szigetbecsei Önkor-
mányzat hozzájárulása. Ebből 1.924
eFt-ot már rendeztünk, 1.893 eFt még
rendezés alatt áll. A Képviselő-testület
úgy döntött, hogy a beszámolót elfo-
gadja. Emellett azonban kezdeményezi,
hogy a Ráckeve és Környéke Család- és
Gyer mekjóléti Központot fenntartó tár-
sulás 2019 szeptemberében tűzze napi-
rendre a 2018. évi zárszámadásban Szi -
getbecse községre vonatkozó hozzájá-
rulás összegének felülvizsgálatát. 

A zárszámadásban feltüntetett 1.893
eFt összegű pótlólagos hozzájárulás
összegét a képviselő-testület nem fo -
gadja el, a felülvizsgálatig az összeg
kifizetését nem engedélyezi.

***

Takács András polgármester tájékoz-

tatást adott arról, hogy a járdaépítés
kivitelezésére meghirdetett pályázatok-
ra hárman adtak be árajánlatot. A Kép -
viselők az árajánlatok megismerése
után úgy döntöttek, hogy az ALGÉP-
BAU Kft.-ét (Rác keve, Péter bíró utca
18.) bízzák meg a kivitelezési munkák
elvégzésére. A munkát ez év szeptem-
ber 30-ig kell befejeznie a vállalkozó-
nak. A felújítandó járdák a Jókai utca, a
Makádi út, a Balassi tér és a Lőrincz
utca egy-egy kisebb, illetve nagyobb
szakasza. 

***

A polgármester úr tájékoztatást adott
arról, hogy a közeljövőben ismét lehe-
tőség nyílik pályázati támogatás beadá-
sára a Modern Falvak Program keretén
belül az önkormányzati tulajdonú belte-
rületi utak felújítására. Előző évi pályá-
zatunkra nem kaptunk támogatást, ezért
javasolja, hogy az önkormányzat ké -
szítse elő – a pályázat megnyílásáig is –
az útfelújítási tervet. A Testület ezzel
egyetértett.

***

A Képviselő-testület úgy döntött,
hogy a Szigetbecse, Balassi tér 9. sz.
alatti ingatlant értékesítésre kijelöli. A
telek 879 m2 nagyságú, 90 m2 hasznos
alapterületű lakóépülettel, összközmű-

ves ellá tottságú. Az értékesítés részlete-
iről a ké sőbbiekben dönt. Erről az ön -
kormányzat weboldalán, újságban, hir-
detési táblákon és a polgármesteri hiva-
talnál adnak tájékoztatást, illetve ott
érdeklődhetnek. 

***

A Képviselő-testület az ülésen meg-
tárgyalta még az iskolai konyhai kis -
értékű eszközök beszerzésének szüksé-
gességét, a konyhai dolgozók részére
munkaruha vásárlását.

***

Testületi ülésen tárgyaltak a Balassi
téri tó hínármentesítéséről. Ez ügyben
már folyamatban van az árajánlat kéré-
se.

***

Döntés született a Honvéd utca útszé-
lesítéséről is, valamint az Életfa park
előtt egy várakozni tilos tábla elhelye-
zésére. Erre azért kell sort keríteni, mi -
vel na gyobb járművel rendszerint oda-
parkolnak, akadályozva ezzel a többi
gépjármű biztonságos közlekedését. 

***

Tárgyaltak még az iskolás gyermekek
nyári felügyeletének biztosításáról. Ezt
a feladatot nem tudja az önkormányzat
megoldani, mivel ennek végrehajtására
a feltételek nincsenek biztosítva. 

***

A polgármester úr ismertette Nagy
Miklós szigetbecsei lakos levelét, mely-
ben kérte a nyárfák kivágását és helyet-
te más fajtájú fák ültetését. Erre ez év
őszén sort kell keríteni.

***

Két pályázatról adott még a polgár-
mester tájékoztatást: az orvosi rendelő
felújítására beadott pályázatot várakoz-
tató listára tette a pályázat kiíró. Az
óvoda építési költségének fedezetére
kért kiegészítő támogatási igényünket
elfogadták, így 18 millió Ft támogatást
ítéltek meg az önkormányzat részére. 
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Kik szavazhatnak az önkormányzati választásokon?

Az önkormányzati választásokon szavazhat minden magyar és
nem magyar állampolgár, aki legalább 18 éves és bejelentett
lakóhelye vagy tartózkodási helye van Magyarországon.

Hogy működik az önkormányzati választási rendszer?

Az önkormányzati választás egyfordulós. A választás sikerének
nincs érvényességi (hány embernek kell szavazni) és eredmé-
nyességi feltétele (hány szavazat kell a győzelemhez). Így, ha
egy településen csak egy ember megy el szavazni, akkor az a
jelölt lesz a polgármester, akire ez az ember a szavazatát leadja,
mivel már egy szavazat is elég a győzelemhez.

Az önkormányzati választásokon a választópolgárok polgár-
mestert, helyi képviselőket, megyei képviselőket, illetve a
Budapesten élők főpolgármestert is választanak.

Mik a jelöltállítás feltételei?

Az önkormányzati választáson az lehet jelölt, aki megfelelő
mennyiségű ajánlószelvényt (kopogtatócédulát) gyűjt össze.
Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az,
akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a
jelöltnek ajánlott. A megyei választókerületben listát állíthat az
a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai
0,5%-ának ajánlását összegyűjtötte. Polgármes ter jelölt az, akit a
10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárai-
nak legalább 3%-a, a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy
annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választó-
polgár, a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500
választópolgár jelöltnek ajánlott. Főpolgármester-jelölt az, akit
legalább 5000 fővárosi választópolgár ajánlott jelöltnek. 
Szigetbecse lakosságszáma 2019. január 1-én 1382 fő, ezért
ennek 1%-a, vagyis legalább 14 db ajánlószelvény kell a képvi-
selő jelöléshez, s 3%-a, vagyis legalább 41 db ajánlószelvény
kell a polgármester jelöléséhez. 

Hogyan választják a képviselő-testületeket?

A tízezer, vagy annál kevesebb lakosú településeken a választó-
polgárok ún. egyéni listákon szavaznak. Ez azt jelenti, hogy a
választóknak annyi szavazatuk van, ahány képviselőből áll a
testület. Azok a jelöltek lesznek a képviselő-testület tagjai, akik
a legtöbb szavazatot kapják. 

Hogyan választják a megyei közgyűlés és a fővárosi közgyű-
lés tagjait?

A megyei közgyűlési választáson a megyében lakó választópol-
gárok szavaznak, kivéve a megyei jogú városban élőket. A
megyei közgyűlési választáson a megye egy nagy választókerü-
letet alkot, ahol a választópolgárok listán szavaznak a jelöltek-
re. A fővárosi közgyűlés tagjait a fővárosban élők választják,
ebben az esetben is listás szavazást tartanak.

Hogyan választják a polgármestereket és a főpolgármestert?

A polgármestereket és Budapesten a főpolgármestert egységes
szabály szerint választják. A jelöltek közül az lesz a polgármes-
ter illetve a főpolgármester, aki a legtöbb szavazatot kapja.

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a
Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti
hetvenötödik napon, a helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek általános választásának napjára tűzi ki. 2019-ben
október 13-án lesz a választás. 
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását
ki kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó
személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nem-
zetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgál-
tatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a huszonöt
főt eléri. Szigetbecsén német nemzetiségi önkormányzat
választására kerül sor. 

Tájékoztató az önkormányzati választásokról
A választópolgárok számára az önkormányzati választási
rendszer teszi lehetővé, hogy lakóhelyükön az a jelölt legyen
a főpolgármester, polgármester vagy a képviselő-testület
tagja, akit a legalkalmasabbnak találnak arra, hogy a telepü-
lés és az ott élők érdekeit képviselje. 
Hazánkban ötévente, az országgyűlési választásokat követő-
en, októberben tartják az önkormányzati választásokat. A
választási eljárásról szóló törvény szerint a választást úgy
kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő
70. és 90. nap közé essen.
2019-ben október 13-ára írta ki az önkormányzati válasz-
tást Áder János köztársasági elnök.

A választáson a polgármesterjelöltek és a képviselőjelöltek szeptember 9-én 16 óráig adhatják le ajánlóíveken össze-
gyűjtött ajánlásaikat. A Szigetbecsei Krónikában lehetőséget kínálunk a jelöltek fényképes bemutatkozására, prog-
ramjuk ismertetésére, melynek leadási határideje szeptember 15-e. 



A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi
és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni véde-
kezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójá-
nak a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a
tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének – a
mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést,
emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy belterületen a jegyző, külte-
rületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről fel-
vett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi
hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik
elmulasztották a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó
köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű véde-
kezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem –
egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a véde-
kezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a
földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virág-
bimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérde-
kű védekezést kell elrendelni. Amennyiben a parlagfű elleni köz-
érdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet
elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az eset-
ben rendelhető el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma
nem éri el az agronómiailag indokolt töszám 50%-át és a parlag-
fűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű
elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami,
illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításá-
nak és igénylésének részletes szabályairól szóló
221/2008. (Vili. 30) Korm. rendelet értelmében a közér-
dekű védekezést belterületen a jegyző, külterületen,
Pest megye és Budapest területén a Pest Megyei Kor -
mányhivatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban:
növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az álta-
la megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállal-
kozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben
maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű véde-
kezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek
kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és
talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű véde-
kezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletke-

zett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A
növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagy-
sága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egy-
aránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnövénnyel
borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek,
építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori sző-
lők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas léte-
sítmények (utak, vasút) melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/
földhasználó a – bírságon túl – vele szemben elrendelt közérdekű
védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is
kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű véde-
kezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság
kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüg-
gő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló
194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet alapján.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampol-
gár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös
felelősségvállalással érhetünk el, kérem tegyenek eleget e fenti
jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figye-
lemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy valaki leka-
szálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes álla-
potban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.
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2017. március 3. napján lépett hatály-
ba az új Országos Tűzvédelmi Szabály -
zat (OTSZ), melynek 225. § (1) bekez-
dése értelmében: „Ha jogszabály más-
ként nem rendelkezik, a lábon álló nö -
vényzet, tarló, növénytermesztéssel ösz -
szefüggésben és a belterületi ingatlanok
használata során keletkezett hulladék
szabadtéri égetése tilos.”

Tekintettel arra, hogy a köztisztaság
fenntartásáról és az összegyűjtött száraz
fű, levél, fahulladék, fanyesedék elégeté-
sének szabályairól, az avar és a kerti hul-
ladékok égetésének szabályairól szóló
Szi getbecse Község Önkormányzatának
a köztisztaság fenntartásáról szóló ren-
delete szabályozza, így Szigetbecse köz-
igazgatási területén belül ennek a helyi
rendeletnek a szabályait kell alkalmazni.
Ennek értelmében: 

„Amennyiben a nem komposztálható,
illetve nem komposztálandó kerti hulla-
dék, avar elégetésére ke rül sor, akkor az

égetést 
szeptembertől november 15-ig 

terjedő időszakban,
valamint februártól április 15-ig 

terjedő időszakban 
minden szerdai és pénteki napon, 

déltől kell végrehajtani.
Napnyugta után történő avar és kerti

hulladék égetése céljából tűz nem gyújt-
ható. A tűzgyújtás folyamán a tűzgyúj-
tásra vonatkozó szabályokat be kell tar-

tani. Avarnak és kerti hulladéknak minő-
sül a kertészeti munkálatok végzése
során keletkezett fű, lomb, szár levél, ka -
szálék, nyesedék és egyéb növényi ma -
radvány. Egyéb hulladékok, különösen
műanyag, üveg, sörös palack, gumiféle-
ségek, csomagoló- és festékanyagok,
fémtárgyak stb., valamint belterületen
lábon álló növényzet, tarló égetése szi-
gorúan tilos!

Az égetést telken belül kell elvégezni,
figyelemmel arra, hogy a tűzgyújtás erős
szélben tilos!

Abban az esetben, ha belterületen sza-
badtéri égetést végeznek, és a települési
önkormányzat azt rendeletében nem
engedélyezte, vagy engedélyezte, de az
égetést nem a rendeletben meghatározott
napon vagy időpontban végezték, a tűz-
védelmi hatóságnak meg kell indítania a
tűzvédelmi hatósági eljárást.

Amennyiben a kirendeltségre vagy a

megyei műveletirányításra belterületi
sza badtéri égetésről érkezik panasz,
bejelentés, a helyszínre kivonuló tűzoltó
egység helyszíni ellenőrzést folytat le.
Ha a helyszínen lévő tűzoltó egység
megállapítja, hogy a belterületi szabad-
téri égetést más jogszabály, pl. önkor-
mányzati rendelet nem engedélyezi,
vagy az égetést nem a rendeletben meg-
határozott napon, időben végzik, fel kell
szólítania az égetést végző személyt,
illetve az ingatlan tulajdonosát, haszná-
lóját az égetés azonnali befejezésére, a
tűz eloltására. Ebben az esetben helyszí-
ni bírság kiszabásának van helye az el -
követővel szemben, ha az ügyfél azt a
helyszínen elismeri. Ha nem került sor
helyszíni bírság kiszabására, a katasztró-
favédelmi kirendeltség hatósági ellenőr-
zés keretében megvizsgálja, hogy jog-
szabály engedélyezi-e az adott területen
és időben a belterületi szabadtéri égetést.
Amennyiben nem, megindítja az ügyfél-
lel szemben a hatósági eljárást.

A fentiek alapján a szabálytalanságot
elkövetővel szemben a katasztrófavédel-
mi kirendeltség a tűzvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervezetekről, a tűz-
védelmi bírságról és a tűzvédelemmel
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiz-
tosításáról szóló Korm. rendelet alapján
tűzvédelmi bírságot szab ki, melynek a
legkisebb mértéke 10.000 Ft.

Tűzgyújtási tájékoztató

Járdafelújítások Szigetbecsén

A Krónika előző számaiban tájékoztatást adtunk arról,
hogy önkormányzatunk pályázatot adott be a Belügy mi-
nisztériumhoz a „KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FEL-
ADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE,
FELÚJÍTÁSA c. pályázati felhívásra, ezen belül járdaépí-
tésre. Pályázatunk sikeres volt, így 15 millió forint támoga-
tásban részesültünk, mely összeghez 2,6 millió forint ön -
részt kell biztosítanunk. A kivitelezési munkálatokra
árajánlati felhívást adtunk ki, melyek elbírálása a napokban
zajlik le. A munkálatokat szeptember végéig kell befejezni.
A kivitelezőnek a meglévő járdaszakaszok betonjárdáit kell
felbontania, majd zúzalékágy építése után szegélyépítés és
a térkőburkolat készítése következik. A felújítandó járda -
szakaszok: Jókai utca 132 fm szakaszon, Makádi út 190 fm
szakaszon, Balassi tér 365 fm szakaszon, Lőrincz utca 277
fm szakaszon.

Utak belterületbe vonása

Utak belterületbe vonásával kapcsolatos észrevételek,
javaslatok meghallgatása végett hirdetett lakossági fórumot
az Önkormányzat 2019. július 11-én. Szigetbecse Község
Önkormányzata ugyanis a 59/2018.(XI.8.) számú határoza-
tában úgy döntött, hogy kezdeményezi a Duna-parti üdülő-
területre vezető közút, valamint a Duna-parti üdülőterület
Ny-i oldalán lévő töltés teljes területének belterületbe voná-
sát. Ez a gyakorlatban a szigetbecsei strandra vezető út (Réti
út) és a Duna melletti gát Szigetbecse közigazgatási terüle-
téig tartó területének, közútjának a belterületbe vonását
jelenti. Ezen területrészek átminősítésére a pályázati lehető-
ségek biztosítása érdekében volt szükség. 

A Község Települési Arculati Kézikönyvének és Tele pü -
lésképi Rendeletének elkészítésével összefüggésben a hatá-
lyos Helyi Építési Szabályzatot is módosítani kell. 
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FELHÍVÁS
Az utóbbi időben elszaporodtak közsé-

günkben az ún. graffitik vagy falfirkák,
me lyekkel középületeinket, buszmegálló-
inkat rongálják, jelentős kárt okozva
azokban. A graffiti nagy része semmilyen
művészi ér tékkel nem rendelkező primitív
tag, egyfajta monogram. 

Kérjük a lakosságot, aki meglátja a
graf fi tiseket, illetve tudomást szerez azok
művelőiről, legyen kedves a rendőrkapi-
tányság felé jelezze azt. 

A rongálás Btk. szerinti tényállása: Aki
idegen vagyontárgy megsemmisítésével
vagy megrongálásával kárt okoz, rongá-
lást követ el. A büntetés vétség miatt egy
évig terjedő szabadságvesztés, ha a rongá-

lás kisebb kárt okoz, vagy a szabálysérté-
si értékhatárt meg nem haladó kárt okozó
rongálást falfirka elhelyezésével vagy
bűnszövetségben követik el.

A büntetés bűntett miatt több évig terje-
dő szabadságvesztés, ha a rongálás na -
gyobb vagy jelentősebb kárt okoz, az el -
követő vé dett kulturális javak körébe tar-
tozó tárgyat, műemléket, régészeti lelőhe-
lyet vagy régészeti leletet, rongál meg.

A rendelet alkalmazásában falfirka: fes-
tékszóróval, filctollal vagy bármilyen más
felületképző anyaggal létrehozott képi,
grafikus vagy szöveges felületbevonat,
amely nem a vagyontárgy rendeltetéssze-
rű használatához szükséges.

Ez év június 22-én ismét egy lelkes aktí -
vis tákból álló csapat vonult ki a dunai sza -
bad strand területére, hogy az odalátogató
üdülők, becsei lakosok részére tisztábbá,
kényelmesebbé tegyék a fürdőzést, napo-
zást, gyermekek részére a játszóeszközöket.
A kis csapat a meder szélének sóderral való
leterítését, a ho mokágy felújítását, a játszó-
eszközök tisztítását, a konténer (mosdók,
öltözők) teljes tisztítását, valamint a stég át -
festését végezte el. 

Köszönjük a részvételét és munkáját a
kö vetkező személyeknek: Konta Magdolna,
Soósné Michelisz Edina, Schmidtné Ra -
dinkó Ágnes, Borbély Mária, Mayer Ju -
lianna, Schmidt Balázs, Riedl Norbert,
Riedl Kornél, Horgosi László, Schmidt
Mihály, Feigl József, Sümegi János, Szűcs
Vilmos, Katona Marcell, Hoffmann Mar -

cell, Bog dán József, Szalai Zsolt, Schmidt
Vilmos, Takács András, Teplitczki Attila,
Tep litczki Péter, Szűcs Olivér, Ócsai Csaba,
Riedl Béla, Hoffmann István, Fábrik Máté,
Takács Sándor, id. Jan kovics Ferenc. 

Külön szeretném megköszönni a Profil
Center Kft. tulajdonosának, Kovács Krisz ti -
án nak, hogy ingyen biztosította számunkra
a festéket és a hozzá való eszközöket! To -
vábbá Keszthelyi Lászlónak a stéghez adott
deszkákat! Külön köszönet még Tisz tán
Ferencnek és Tisztán Szilárdnak a főzésért! 

Itt szeretném kérni a strandra látoga-
tókat, hogy fokozatosan ügyeljenek a te -
rület tisztaságára, a rendtartásra! Sa ját
érdekük, hogy kulturált, szép környezet-
ben tudjanak pihenni, eltölteni szabad-
idejüket. 

Riedl Béla alpolgármester

St randtakar í tás

Nyugdíjas köztisztviselők találkozója Lóréven
Harmadik alkalommal szerveztük meg a négy

település (Ráckeve, Szigetbecse, Makád, Lórév)
nyugdíjba vonult köztisztviselőinek és kormány-
tisztviselőinek találkozóját, ahol 32 fő vett részt. A
találkozó alkalmából falusétát  tettünk a községben.
Jó érzés volt látni az egyre jobban szépülő telepü-
lést, a gyönyörű virágokkal borított utcáit, szép,
rendezett épületeit, lakóházait és a felújított szerb
ortodox templomot és gyönyörű környezetét. A
kellemes séta után jó hangulatú társalgás követke-
zett, közben elfogyasztva a finom ebédet. Jól érez-
tük magunkat, jó volt találkozni volt kollegáinkkal.
Az összetartozás, a közös múlt, a lakosságért tett
hosszú szolgálat még nyugdíjasként is összehozza
a kis csapatot. Köszönjük a szervezők munkáját. 

Jövőre újra találkozunk Makádon! 

A Szigetbecséről nyugdíjazott köztisztviselők
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A következő cikkben pár mon-
datban szeretnék információkat
átadni a Ráckeve Járási Praxis -
közösségről és annak munkájáról. 

A Ráckeve Járási Praxiskö zösség
2019. február 1-én alakult európai
uniós forrásból Ráckeve, Szigetbe -
cse, Lórév, Makád községeken. 

A Praxisközösségben résztvevő
háziorvosok: dr. Berta Beatrix, dr.
Csernyi Zsuzsanna, dr. Jó zsa
Viktória, dr. Papp Botond, dr.
Pataki Márta, dr. Szekszárdi
Margit, dr. Zombori Gábor; és a
hozzájuk tartozó körzeti nővérek.  

A Praxisközösség célja a ma gyar
lakosság egészségi állapotának fel-
mérése és egészség megőrzése, a
fizikai állapot javítása.

A programok során megpróbáljuk
a fizikai aktí vitást javítani, egészsé-
ges étrendet kialakítani, a lelki
egészséget fejleszteni. 

A Praxis kö zösségi programokhoz
való bekerülésben a háziorvosok
tudnak bővebb felvilágosítást adni.
Röviden ismertetve egy életmódról
szóló kérdőívet kell kitölteni hozzá
és előre egyeztetett időpontban, pre-
venciós rendelés keretén belül egy
kb. félórás fizikális vizsgálaton részt
venni. Ha a kliens bekerült a prog-
ramba, akkor már elérhetőek számá-
ra a többletszolgáltatások. Ezek
közül a legfontosabbak a gyógytor-
na, a diétás tanácsadás, a mentálhigi-
énés támogatás. 

Gyógytornából jelenleg csoport-
ban a gyermekek számára (18 év
alatt) elérhető a gerinctorna, lúdtalp-
torna, felnőttek számára felső végta-
gi és alsó végtagi átmozgató torna,
gátizomtorna, illetve speciális prob-
léma esetén egyéni gyógytorna is. 

Dietetikai tanácsadás történhet
csoportban vagy egyénileg is. A mentálhigiénés tanácsadás keretében pszichológus segítsége kérhető. 

A fő többletszolgáltatások mellett a védőnők tartanak programokat a csecsemős és kisgyermekes anyukák számára, valamint elérhető-
ek még egészségfejlesztő tanácsadások is. Emellett különböző programok szerveződnek (ezek nemcsak a praxisokba bejelentkezett kli-
ensek számára érhetőek el), részt veszünk rendezvényeken.  Szűrővizsgálatokat is szervez a Praxisközösség, valamint későbbiekben lesz-
nek sportnapok, életmódnapok, családi napok is. A Praxiskö zösség működése 2020. szeptemberig fog tartani, a szolgáltatások addig elér-
hetőek.

Akiknek felkeltettük az érdeklődését, az keresse a Praxisközösséget háziorvosuknál, rendezvényeken, falunapokon. A rendezvényekről
bővebb in for máció érhető el a Facebookon is.

Jó egészséget kívánok! 
dr. Csernyi Zsuzsanna háziorvos

Tájékoztató a Praxisközösségről
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G Y E R M E K S A R O K

Családfa:
Nevezd el a csa-
ládfán a rokoni
kapcsolatok segít-
ségével a család-
tagokat.

Sodoku:

Töltsd ki az alábbi
táblázatokat a hi -
ányzó, 1-től 9-ig ter-
jedő számokkal, oly
módon, hogy seme-
lyik so r ban, osz lop -
ban és vastag vonal-
lal bekeretezett 3x3-
as négyzetben seme-
lyik szám se is mét-
lőd  hessen.
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Születések:

2019. június 28-án született
Tudosze Anett és Proks Áron Dávid gyermeke 

ALÍZ

Házasságkötés:

Wágner Judit és Wesselényi Mikós Jenő
házasságot kötöttek 2019. június 29-én

Kollár Mária  és  Kith András
házasságot kötöttek 2019. július 19-én

Elhunyt

Kiss Jenő
elhunyt 2019. június 26-án  élt 90 évet.

Anyakönyvi hírek

Híreinkről, programokról többet és részletesebben a www.szigetbecse.hu weboldalon olvashat
LAPZÁRTA: 2019 . szeptember 15., 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

André Kertész Fotómúzeum
nyitvatartása:

2019. május 1-től szeptember 30-ig
szombaton és vasárnap 10:00 – 17:00 óráig.

Más időpontban történő látogatásra egyeztetni szükséges a
Közös Önkormányzati Hivatallal a 24-513-510 telefonszámon.

André Kertész állandó kiállítása mellett Gombati Gellért fotó-
művész kiállítása várhatóan ez év szeptember 30-ig lesz meg-
tekinthető.

Falunap támogatása
Kérjük támogassa falunapi rendezvényünket „támogatói jegy vásár-

lásával, melyek megvásárolhatók az Önkormányzat Képviselő-tes-

tületének tagjainál, valamint a program helyszínén. 

A támogatói jegyek 1000-, 5000-, és 10000 Ft-os címletekben kap-

hatók. Szívesen fogadjuk tombola felajánlásaikat, valamint a

Szigetbecse Községért Közalapítvány 11742070-20009616 OTP

folyószámlájára utalt hozzájárulásaikat is. Köszönjük. 

Főszervező elérhető: 20/4719813


