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Átadásra került a Szigetbecse Tóparti Óvoda új épülete



Az ünnepségen a Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében Csoba Attiláné
alpolgármester üdvözölte a meghívott vendé-
geket, majd a himnusz elhangzása után
Pánczél Károly országgyűlési képviselőnek
adta át a szót. 

Pánczél Károly úr köszöntőjében kifejtet-
te, hogy Szigetbecse lakosságával együtt örül
ezen a napon, ezen szép épület elkészültének.
A községben már a 20. század elején is volt
óvodai élet, s több mint 10 éves gondolat,
hogy a 100 évvel ezelőtt épült két épületet egy
újra kell cserélni. Egy évtized telt el, mire
sikerült olyan pályázati forrást találni, amely-
hez nem kellett létszámot bővíteni, csak
modern, korszerű új épületet építeni. Ez a
támogatás teljes egészében magyar forrásból
valósulhatott meg, s erre Szigetbecse is pályá-
zatot adhatott be. Sok idő telt el az első igény
felmerülése óta, mégis most azt mondhatjuk,
hogy a közel két évvel ezelőtti alapkőletétel
óta rekord gyorsasággal készült el az új épület.
A pályázati támogatás odaítélésében nagy
érdeme van Szabó Istvánnak, a Pest megyei
Közgyűlés elnökének, a Megyei önkormány-
zatnak, akik harcoltak a forrás megszerzésé-
ben a kormány felé. Így részesülhetett a köz-
ség 300 milliós támogatásban, majd kiegészí-
tésben, s ehhez tette hozzá a helyi önkor-
mányzat az önrészt. A legnagyobb öröm szá-
munkra, hogy a gyermekeink egy gyönyörű
modern, biztonságos épületben tölthetik nap-
jaikat. Képviselő úr gratulált az intézmény
vezetőjének, az óvónőknek és dadusoknak.
Szép szakmai sikereket, jó munkát kívánt szá-
mukra az óvodai nevelésben. Reméli, hogy a
gyermekek felnőttként is majd örömmel gon-
dolnak vissza óvodás életükre, hogy Pest
megye egyik legszebb vízparti óvodájában
tölthették ezeket az éveket.

Sósné Michélisz Edina polgármester
köszöntője: 

„Településtörténeti pillanatnak lehetünk
részesei, hiszen egy új intézményt avatunk.
Egy intézmény avatása nagy ünnep, kivételes
esemény egy kis községben.

Attól szebb, nemesebb feladat nincs is egy
település életében, mint hogy a gyermekekre,
környezetükre, nevelésükre helyezi a hang-
súlyt. Mindig ezek a gondolatok vezérelték a
település vezetőit: Magasitz Lajos polgármes-
ter urat, Takács András polgármester urat és
a képviselő-testületeket, amikor folyamatosan
pályáztak és újra meg újra azt a célt tűzték ki
maguk elé, hogy új óvodát építsenek Szi get -
becsén. Az elmúlt 20 évben Szigetbecse pol-
gármesterének fiókjában mindig ott lapult egy
benyújtásra váró, kidolgozott óvodaépítési
pályázat. 

2017-ben nyílt újra lehetőség arra, hogy a
többször elutasított óvodaépítési pályázatun-
kat fölfrissítsük.

Igaz, az eredeti terveket az új előírásoknak
és pályázati feltételeknek megfelelően, az idő-
közben megváltozott jogszabályok miatt kicsit
át kellett szabni, de egy dolog a régi maradt:
az akarat és a lelkesedés… 

És végre sikerült, nyertünk az „Önkormány-
zati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmé-
nyek fejlesztésének támogatása Pest megyé-
ben” c. pályázaton a Szigetbecsei Tóparti
Óvoda fejlesztésére megítélt összeg közel 300
millió forint volt. Tudtuk, hogy ez nem fedezi a
beruházás összköltségét, anyagi támogatást
kértünk, és kaptunk Kormányunktól, a telepü-
lés pénzügyi tartalékait is felhasználtuk a be -
ruházás érdekében. 

Összefogtunk, és együtt, sikeres közös mun-
kát végeztünk.

Nagyon nagy szüksége volt már községünk-
nek egy új óvodára. Bár az eddigi ingatlant is
igyekeztünk megfelelően karbantartani, de a
több mint 80 éves épület, a túlzsúfolt óvodai
csoportok, a kiszolgáló helyiségek hiánya
arra ösztönzött bennünket, hogy minden
erőnkkel teremtsük meg annak a lehetőségét,
hogy új óvodát építsünk. 

Mindannyian tudtuk, hogy fontosak a falu-
ban élő gyermekek, mivel ők jelentik a telepü-
lés fennmaradását, fejlődését. Épp ezért fon-
tos mindent megtennünk annak érdekében,
hogy olyan környezetet biztosítsunk számukra,
ahol jól érzik magukat. Úgy érzem, ez sikerült.

Közel 2 év megfeszített munka és egy régi
vágy teljesülése jellemzi Szigetbecse új gyöngy -
szemének, a háromcsoportos 75 férőhelyes
Tóparti Óvodának a létrejöttét. A pénzügyi
lehetőségeinkhez képest sikerült mindent meg-
teremtenünk, ami a kisgyermekek ellátásához
és jó közérzetük biztosításához szükséges: új
játékok és bútorok, megfelelő méretű csoport-
szobák és kiegészítő helyiségek, tornaszoba,
logopédiai helyiség, tágasabb mosdó, öltöző,
szülői fogadó szoba, nevelői szoba az óvo da -
pedagógusoknak, modern eszközökkel felsze-
relt melegítő konyha is épült.

Ez az Óvoda mindenben megfelel a mai kor
elvárásainak, és láthatjuk, valóban gyönyörű
környezetben helyezkedik el. Az udvar is folya-
matosan szépül, a parkosítás folytatódik. A
játszóudvar felszereléséhez a Magyar Falu
Program keretében nyert közel 5 millió forin-
tos támogatást a település, a játszóeszközök
telepítése már megtörtént.

Itt állunk ez előtt a szép, új intézmény előtt,
és kijelenthetjük, hogy megvalósult egy álom.
Nehéz feladat volt, rengeteg probléma merült
fel, néha úgy éreztük, hogy képtelenség időben
befejezni. Voltak álmatlan éjszakáink, gondo-
lom a kivitelezőnek is, de megoldottuk a prob-
lémákat, és mindig egy lépéssel közelebb ke -
rül tünk a célhoz. Vártuk már ezt a napot, hogy
örömmel, és elégedetten álljunk itt, és végre
ünnepeljük!

Köszönjük azoknak a munkáját, akik ebben
a pályázatban részt vettek, és hozzásegítették
a falut egy új, korszerű óvoda felépítéséhez:

Név szerint: Páncél Károly országgyűlési
kép viselő úrnak, Szabó István úrnak, a Pest
Megyei Közgyűlés  elnökének és a Közgyűlés
tagjainak, köztük Bukovszky István úrnak,
Vargáné Ágoston Julianna építészmérnöknek,
aki terveket készítette.

A kivitelezési munkálatokat végző Algép-
Bau Kft.-nek Almási István ügyvezetőnek, és
Lipovits István építésvezetőnek a munkáját. A
projektmenedzsmentet Vásárhelyi Nagy Má ri -
ának, a műszaki ellenőri feladatok elvégzését
Sárkány Ferencnek köszönhetjük. A beruhá-
zás szakmai koordinálását Schneckné Bukov -
szky Judit intézményvezetőnek köszönjük, és
természetesen hálásak vagyunk az óvoda min-
den kedves dolgozójának, Kátai Péter és Bo -
dor Attila kollégáinknak a sok segítségért.

Mindenki rengeteget dolgozott azért, hogy
ez a projekt sikeresen befejeződjön.

Köszönöm, a pályázatírónak, a Képviselő-
testületnek a folyamatos támogatást, az Ön-
kormányzati Hivatal dolgozóinak a munkáját,
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Az óvoda épületének ünnepélyes átadása
A Szigetbecse Tóparti óvoda új épületének ünnepélyes átadására 2020. június 27-én került sor



az engedélyező hatóságok segítő hozzáállását.
Köszönöm a falu lakosságának a kivitelezés
időtartama alatt tanúsított együttműködő,
segítő magatartását. 

Kedves Vendégeink! Gyermekeik szép, kor-
szerű, biztonságos helyen, gondoskodó szak-
emberek között lesznek ebben az épületben.
Biztos vagyok benne, hogy örömmel fogják
használni ezt az intézményt, és remélem, hogy
sok gyermek fog ebben a szép óvodában
nevelkedni.”

Vásárhelyi Nagy Mária projektmenedzser

hozzászólásában ismertette az épület megva-
lósításának útját a pályázat kiírásától a meg-
valósításig. A 2017-ben meghirdetett pályáza-
tot 2018-ban nyerte el az önkormányzat. A
megnyert 300 milliós támogatáshoz az idő-
közben bekövetkezett árrobbanás miatt 80
millió önrészt kellett biztosítani. Kiegészítő
támogatást kért és kapott még az önkormány-
zat 18 millió Ft-ot. Így közel 400 millió lett a
beruházás végső bekerülési összege. Sokba
került, de egy csodálatosan szép modern épü-
letet sikerült megvalósítani. 

Lerner Mária, a Szigetbecsei Német Nem -
ze tiségi Önkormányzat elnöke rozmaringgal

a kezében üdvözölte a megjelenteket. A roz-
maring a svábok kultikus növénye, az össze-
tartozás, szeretet, hűség, béke jelképe, amely
minden alkalmat szebbé tett, tegye a mait is.
Elmondta, hogy azon kevesek közé tartozik,
akik Szigetbecsén születtek, itt járt óvodába,
60 éve ballagott, itt járt iskolába, s innen ment
nyugdíjba pár évvel ezelőtt. Nagy öröm szá-
mára, hogy még két óvó néni is él, akik még
őt nevelték a régi óvodai épületben. Itt vannak
az utódai, a tanítványai, valamint a német
nemzetiségi óvónőként dolgozó tanítványai
is. Az óvodai nevelő munkába 1992 óta
beépült a német nemzetiségi óvodai nevelést

folytató két tannyelvű óvodai program, ame-
lyet a helyi nemzetiségi szokások, hagyomá-
nyok átadásával lehet megvalósítani. A Né -
met Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetisé-
gi nevelést segítő eszközökkel segítette és
fogja segíteni a jövőben is az óvodásokat. 

Bukovszky Judit intézményvezető köszön-
tőjében Tóthárpád Ferenc költő szavait idézve
elmondta:

„Én is úgy gondolom, nagyon nagy csoda
és jelentős esemény Szigetbecse minden lako-
sának életében, hogy itt állhatunk egy ‘varázs-
latos palotában’.

Hosszú út vezetett idáig… Hosszú évekig,
de mondhatom, hogy évtizedekig Szigetbecse
vezetése folyamatosan egy új óvoda megvaló-
sításán fáradozott, dolgozott. Terveket készít-
tettek, figyelték a pályázati lehetőségeket,
igyekeztek pénzt tartalékolni, hátha egyszer
sikerül. Éveken át próbálkoztak, de sohasem
adták fel. Hittek abban, hogy ez a sok munka,
erőfeszítés, kitartás egyszer majd megtérül.
Már évekkel ezelőtt megértették, hogy egy
ilyen kis településnek mint Szigetbecse, fontos,
hogy az óvodájuk és az iskolájuk megfelelő
színvonalon tudjon működni, hogy a lakossá-
got megtartsák, vonzó legyen a fiatalok köré-
ben, és akkor itt fognak maradni. A megfelelő
színvonalhoz, azonban nem csak az óvodape-
dagógusok kellő felkészültsége, gyermekszere-
tete, türelme, példamutató nevelése szükséges,
hanem elengedhetetlen az épületek infrastruk-
túrájának javítása is. Szükségessé vált egy új
óvoda kialakítása, ahol már mind három cso-
port helyet kap, és megfelelő körülményeket
tudnak biztosítani óvodás gyermekeik számá-
ra. Ezek tudatában, amikor arra lehetőség
kínálkozott, sorra adták be a pályázatokat. És
egyszer megtört a jég! Sohasem felejtem el a
dátumot: 2018. április 05. Ekkor kaptuk meg
a Magyar Államkincstártól a támogató döntés
hírét, hogy az új óvodaépítésre beadott pályá-
zatunk nyert. El sem akartuk hinni, hogy végre
sikerült, felfoghatatlan volt az örömünk. Akadt
olyan kolléganő, aki könnyeivel küszködve
fogadta a hírt, hiszen már olyan régóta dédel-
getett vágyálom volt az új óvoda gondolata.

Szeretném itt megragadni az alkalmat, hogy
megköszönjem Szigetbecse előző polgármes-
terének, Takács Andrásnak és a jelenlegi pol-
gármester asszonynak, Sósné Michélisz
Edinának, hogy bekapcsolódhattunk a pályá-

zat egyes részleteinek kidolgozásába, hogy
meghallgatták és figyelembe vették javaslata-
inkat, hiszen ezzel az együttműködéssel válha-
tott az új óvoda valóban a legkorszerűbb és
minden előírásnak megfelelő pedagógiai
intézménnyé.

Nagyon örülök és büszke vagyok arra, hogy
részese lehettem, és lehetek ennek a szép, új
óvodának a megvalósításában, ami minden
szempontból megállja a helyét a mai korban,
hiszen hűen tükrözi a 21. század elvárásait.
Azt gondolom, hogy ebben a festőien szép kör-
nyezetben csodálatosan fogják magukat érez-
ni a gyerekek, öröm lesz majd óvodába járni.
Remélhetőleg ez az új óvoda lesz annyira
vonzó, hogy segíti a jövő generációját abban,
hogy megtalálja helyét és boldogságát
Szigetbecsén, így a lakosság száma is növeke-
désnek indulhat az elkövetkező években.

Ezúton szeretném köszönetemet kinyilvání-
tani az óvoda összes dolgozójának, akik áldo-
zatos, lelkes munkájukkal nagyban hozzájá-
rultak, ahhoz, hogy ez az óvoda most ilyen
szép, barátságos környezettel tudja fogadni az
óvodás gyermekeinket. 

Mi óvodapedagógusok mindent megteszünk
azért, hogy az új falak között is megmaradjon
a meleg, családias légkör, továbbra is szere-
tettel, türelemmel, jó példamutatással fogjuk
nevelni óvodásainkat, vigyázva és megbecsül-
ve az új épületet, annak fényében, hogy még
sok-sok új kis óvodás generáció tudjon itt esz-
tétikus környezetben felcseperedni.”

A köszöntő beszédek között a jelenlévők
meghallgathatták a Légy jó mindhalálig című
musicalből az Élet szép c. dalt Kósa Dénes, a
Ráckevei Vénusz Színház igazgatójának elő-
adásában, valamint két diáklány, Ágoston
Vanda és Schneider Kinga előadását két óvo-
dás gyermek elképzelt beszélgetéséről. Az ün -
nepség végén került sor az ünnepélyes szalag-
átvágásra, mely megtiszteltetést Pánczél Ká -
roly országgyűlési képviselő, Sósné Michélisz
Edina polgármester és Bukovszky Judit intéz-
ményvezető tett meg.

A látogatók kiállítást nézhettek meg az épü-
letben „Múlt, jelen és jövő gyermekeinkért”
címmel, amely kiállításon az első óvodák léte-
sítéséről, történetéről, ezen belül a sziget be -
csei óvodás élet kialakulásáról olvashattak.
Köszönjük a kiállítás megszervezését a
Szigetbecse Községért Közalapítványnak. 

Lumei Joli
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Rendhagyó alkalommal került sor ez évben az előző évben született gyermekek emblémáinak a feltűzésére. A Corona19 vírus a mi kedves
kis ünnepségsorozatunkba is beleszólt. Ezért a megszokott anyák napi ünnepség helyett apák napján tartotta meg a Szigetbecse Községért
Közalapítvány a rendezvényt. Szigetbecse szimbólumává vált Életfánkra ezúttal 14 kis becsei származású gyermek nevét és születési idejét
tartalmazó kis kerek tűzzománc korongját helyeztük fel. A rendezvényen óvodás gyermekeink és két iskolai tanuló műsora után Karácsonyi
Kata szép énekhangjával kápráztatta el a megjelenteket. Sósné Michélisz Edina polgármester köszöntő beszéde után a Közalapítványunk tag-
jai virággal, emléklappal adták át a korongokat, melyeket az apukák utána felraktak a fára. Ezúton is megköszönjük a fellépők műsorát, a szü-
lők, nagyszülők, rokonok, gyermekek részvételét. Szigetbecse Községért Közalapítvány
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Apák napja – emblémák feltűzése az Életfánkra

Tájékoztatás

Szigetbecse Községért Közalapítvány tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Felső
Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület – Élhető terek és innovatív kezdeményezések a helyi közösségek számára című pályázati támo-
gatásból szeptember hónapban elkezdődnek a beruházások. Elsőként a Tőzike tanösvényen épül a gyermekek számára kis köteles
kalandpark, valamint fedett tűzrakóhely (filagória) épül a kirándulók, kikapcsolódást kedvelő lakosság részére.

Arról is tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Szigetbecse Balassi téri tó partján meglévő (régebben darálóként működő ) épületet – fel-
újítás utáni – emlékhelyként való hasznosítás céljára a Szigetbecse Községért Közalapítvány részére adományozta a Kiss család (Kiss
Ildikó, Attila és Zoltán). Ezúton is köszönjük a családnak ezen nemes gesztust. 

Közalapítványunk ezért a Magyar Faluprogram keretén belül a civil szervezetek részére meghirdetett felhívásra pályázatot ad be az
épület felújítására.



Március 16-án új oktatási forma – a digitá-
lis oktatás vette kezdetét minden iskolában.
Ez, a járvány okozta különleges helyzet
számtalan kihívás elé állította a pedagóguso-
kat, tanulókat, szülőket. A tanítóknak egyik
napról a másikra olyan módszertani tudáshoz
kellett  jutni, ami eddig nem, vagy csak alig
szerepelt a repertoárjukban. 

Az első napokban a  kollégák meglévő
ismereteiket  átadva segítették egymást a
különböző alkalmazások megismerésében.  

Ismertté vált  a Classroom, a Redmenta, a
Zoom és számos alkalmazás. A tananyagot
más digitális formán keresztül is továbbítot-
ták a tanulók felé – többek között Kréta
napló,  Youtube, Messenger, LearningApps,
Okosdoboz. Megismerkedtek a Sutori alkal-
mazás használatával is.

Az első napokban  a pedagógusok ajánlá-
sokat fogalmaztak meg a gyerekeknek és
szüleiknek az új napirend kialakításához,
egy új tanulási módszer alkalmazásához.
Felmérték, kinek milyen lehetősége van elér-
ni a digitális alkalmazásokat. Ahol gondot

okozott a géphiány, laptopot, számítógépet
biztosítottunk a tankerület, illetve magánsze-
mélyek által. Volt, akinek nem volt internet
hozzáférése, ő más csatornán keresztül jutott
a tananyaghoz. 

A családokat is nehéz helyzet elé állította a
digitális tanrend. Intenzívebben részt kellett
vállalniuk a gyermekeik tanulmányi munká-
jukban. A kisebbek szülői jelenlét nélkül
egyáltalán nem boldogultak volna. Az is ne -
hézséget okozott, ha több gyermeknek egy-
szerre volt szüksége laptopra. Komoly szer-
vezési feladatot jelentett a különböző helyek-
re való regisztrálás, a feladatok időre elkül-
dése.

Olykor-olykor a lelkesedés hanyatlásnak
indult. Sokszor kellett biztatni a tanítványo-
kat, szülőket egyaránt, hogy ne adják fel,
tart sanak ki.  

Az oktatás valamennyi  szereplőjét a szo-
katlan kihívásnak való megfelelés motiválta
ebben az időszakban. Ez nagyban hozzájá-
rult, hogy az összefogás sikeres volt, a gye-
rekek tudtak haladni a tananyaggal. Aki

akarta, az megtalálta a lehetőségeket, megta-
lálta a segítséget és győzött. Sajnos egy tanu-
lóról ez nem mondható el, nem működött
együtt a pedagógusokkal és nem teljesítette a
tantervi követelményeket. 

Raffay Béla
intézményvezető
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Digitális oktatás a Szigetbecse-Makád Általános Iskolában

Koronavírus: fontos döntés
született az iskolákról

Ha a járványhelyzet újabb intézkedések meghozatalát teszi szükségessé, intézményi, helyi
vagy regionális szinten kezeljük majd azokat – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(Emmi).

A tárca szerint nem rendelnének el
minden iskolában tantermen kívüli
távoktatást, csak ott, ahol ez járvány-
ügyi szempontból feltétlen szükséges.

Elfogadható, ha egy újabb veszély-
helyzet esetén nem áll át egyszerre
minden iskola távoktatásra – véli
Totyik Tamás, a Pedagógusok Szak -
szer vezetének alelnöke. A tantermen
kívüli munkarend március közepi
elrendelése után nagyon sok, különö-
sen a hátrányos helyzetű régiókban

élő gyermeket nem tudtak elérni az iskolák digitális oktatással. Sok településen meg sem
jelent a vírus, mégis felfüggesztették a „normál” tanítást.

Remélhetőleg hagyományosan, normál munkarendben lehet elkezdeni az új tanévet, de arra
is fel kell készülni, hogy esetleg ismét digitális oktatásra kell átállniuk az iskoláknak a koro-
navírus-járvány miatt – közölte a köznevelésért felelős államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt,
Magyarország! című műsorában.

Maruzsa Zoltán azt mondta, hogy ősszel remélhetőleg elkerülhető a rendszerszintű átállás
a digitális munkarendre, és csak ott kell erről döntést hozni, ahol járványügyileg szükséges.
A tanév kezdetéig még másfél hónap van, ez idő alatt az elmúlt hónapok tapasztalatai alap-
ján vizsgálják, milyen új technológiai megoldásokat lehet használni, ha újra otthoni oktatás
lesz – tudatta. Hozzátette: a tanév legelejét arra is használják majd, hogy felkészüljenek a
rendkívüli eseményekre.

Kitűnő tanulók 
a 2019/2020-as tanévben

1. osztály:
Boros Zsombor
Brezina Réka
Fekete Botond
Gattyán Nóra

Karczagi Balázs Bendegúz
Karsai Maja Lili

Kovács Flóra
Örsi Lelle

Szabó Csenge

2. osztály:
Csömöri Dóra
Faragó Anna
Jánosi Fanni
Sári Hanna

Vajas Attila Péter

3. osztály:
Csömöri Bence

Horváth Gergely Örs

4. osztály:
Batuska Milán
Feigl Gabriella

Pittel Simon Péter
Végh Roland Attila

5. osztály:
Áj Emese

Boros Réka
Montvai Dóra
Pécsi Ankisza

Schvarcz Petra Luca

6. osztály:
Balogh Botond
Molnár Danica

Örsi Kende

7. osztály:
Bak Botond Örs
Benda Roland

Izer Anita Eszter

8. osztály:
Schneider Kinga

Tabi Valéria



A COVID19 járvány miatt  június első felében még a polgármes-
ter a képviselő-testület valamennyi tagjával előzetes egyeztetést
követően átruházott hatáskörben hozott határozatokat. A kormány
2020. június 20-án megszüntette a  veszélyhelyzetet, amely az önkor-
mányzat számára azt jelentette, hogy a képviselő-testület, három
hónap után végre testületi ülést tarthatott, és  a képviselők személye-
sen megvitathatták a napirendi pontban szereplő ügyeket. A fenti idő-
szakban az  testületi ülésen az alábbi döntések születtek: 

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályá-
zatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az állam-
háztartásért felelős miniszter egyetértésével az „Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című 2020. évi pá -
lyázati felhívás alapján: a pályázati célok ad) alpontja szerinti közös
önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, fel-
újítása (a továbbiakban hivatalfejlesztés) céljából. A beruházással
érintett ingatlan címe és helyrajzi száma: 2321 Szigetbecse, Petőfi
Sándor u 34. 79/2 hrsz. A pályázat bruttó értéke: 6.728.460 Ft,
amelyhez az önkormányzat 5% saját erőt, azaz 353.568 Ft-ot biztosít
a 2020. évi költségvetésében.  

*** 

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szigetbecse ravatalozót és sportpálya erdő részét érintő hatósági
engedélyeztetési munkálataihoz a Pilisi Parkerdő Zrt. Ráckevei
Erdészetét bízza meg bruttó 250.000 Ft + áfa összegért. A megbízási
díj kifizetése a hatósági engedély meglétét követőn a számla benyúj-
tásával esedékes a költségvetés terhére.

***  

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hoz-
zájárul ahhoz, hogy a DIGI Kft. betelepülhet a víztoronyra. Az
önkormányzat  szerződést köt a DIGI Kft. (székhely: 1134 Budapest,
Váci út 35., Cj.: 01-09-667975, képviseli: Dragos Spataru ügyveze-
tő) 1.000.000 Ft/év bérleti díjért 5 év időtartamra. A testület felhatal-
mazza a  polgármestert a  bérleti szerződés megkötésére.

***  

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Kevenet Kft. szerződésének felülvizsgálatát a szeptem-
beri testületi ülésen  újratárgyalják. 

***  
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a

pénzügyi bizottság javaslatára – megalkotta a 10/2020. (VII.7.)
önkormányzati rendeletét a 2019. évi  költségvetésről szóló 3/2019.
(II.28.) önkormányzati  rendelet módosítására.

***  
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a

pénzügyi bizottság javaslatára – megalkotta a 11/2020. (VII.7.)
önkormányzati rendeletét a 3/2019.  (II.28.) önkormányzati rendelet-
tel elfogadott 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.  

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állam-
háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet 155. §-ában kapott felhatalmazás alapján 2019. évi
maradványának felhasználását – ezen határozat 1. sz. mellékletben –
meghatározottak szerint – hagyja jóvá. A Képviselő-testület utasítja

a jegyzőt, hogy az elfogadott maradvány-felhasználás alapján
Szigetbecse Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendele-
tének módosítását készítse elő.

***  
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi

összevont konszolidált beszámolót elfogadja a zárszámadás mellék-
leteként.

***  
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szi get -

becse Község Önkormányzata vagyonváltozásának alakulásáról
szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sziget -

becsei Tóparti Óvoda 2019. évi költségvetési maradványának össze-
gét  554.920 Ft-ban állapítja meg.

***  
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozott

a Takács András volt polgármester által 80 nap ki nem vett szabad-
sága pénzügyi megváltásáról.  

***  
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Falu program keretében elnyert MFP-ÖTU/2019 kódszámú pályázat
keretében megvalósuló útfelújítás a Réti utca, a Balassi tér és a
Honvéd utca felújítására  benyújtott árajánlatok közül az Algép Bau
Kft. és alvállalkozója (székhely: 2300 Ráckeve, Péter bíró u. 18.,
Cj.:13-09-135943, képv.: Almási István ügyvezető) bruttó
27.029.855 Ft árajánlatát fogadja el, és bízza meg a kivitelezéssel. A
képviselő-testület felhatalmazza a  polgármestert a kivitelezési szer-
ződés aláírására.

***  
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Honvéd

utcai kerítés átépítésével az Algép Bau Kft.-t (székhely:2300
Ráckeve, Péter bíró u. 18., Cj.:13-09-135943, képv.: Almási István
ügyvezető) bízza meg bruttó: 968.375 Ft-ért, a 2020. évi költségvetés
terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a  polgármestert a  kivite-
lezési szerződés aláírására.

***  
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Réti utca

felújítása során az Algép Bau Kft.-t (székhely: 2300 Ráckeve, Péter
bíró u. 18., Cj.:13-09-135943, képv.: Almási István ügyvezető) bízza
meg azzal, hogy 2 db térkőből készülő forgalomlassító küszöböt is
építsen bruttó: 621.221 Ft /db áron a 2020. évi költségvetés terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési
szerződés aláírására.

***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Falu program keretében elnyert MFP-BJA/2019 kódszámú pályázat
keretében megvalósuló Réti utca járda felújításával az Algép Bau
Kft.-t (székhely:2300 Ráckeve, Péter bíró u. 18., Cj.:13-09-135943,
képv.: Almási István ügyvezető) bízza meg. Az anyagköltség kifize-
tését a pályázati támogatás összegéből bruttó: 4.626.600 Ft, míg a
munkadíj kifizetését bruttó 4.348.900 Ft a 2020. évi költségvetése
terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a szerződések aláírására. 

6 SZIGETBECSEI KRÓNIKA 2020. július-augusztus

Tájékoztatás június-július hónapban meghozott

önkormányzati döntésekről



***  
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapí-

totta, hogy a Magyar Falu program keretében az MFP-FFT/2019
Temető fejlesztés pályázati beruházás végrehajtásához a ravatalozó-
ban vizesblokk és zárt szennyvíztartály kiépítésére is szükség van. A
kivitelezési munkák megvalósításához a Környezetvédelmi számlá-
ról 715.000 Ft-ot szükséges átcsoportosítani.

***  
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KEHOP

2017 energetikai fejlesztés műszaki ellenőri szolgáltatásra a Winergy
Kft. (székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 217.7.41., cj.: 01-09-324668,
képv.: dr. Talamon Attila ügyvezető) a teljes projektköltség 2%-át
kitevő árajánlatát fogadja el. 

***  
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balassi

téri ún. daráló épületében az önkormányzat által évek alatt  a faluna-
pokon elhasznált elektromos energia költségét és a kifizetésig kelet-
kezett egyéb járulékos költségeket kifizeti.

***  
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sziget -

becsei Tóparti Óvoda beruházásához  a 1322/2020.(VI.16.) kormány
határozattal engedélyezett 30 millió Ft hitelt nem veszi igénybe. 

***  
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ráckeve

központi orvosi ügyelet üzemeltetésével kapcsolatos közbeszerzési
eljárás Szigetbecse községre jutó 33.711 Ft összegét a 2020. évi költ-
ségvetés terhére biztosítja.

*** 
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ráckeve

központú orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás nyertesével kötött vál-
lalkozási szerződés hatálybalépéséig, de legkésőbb 2020. október 31-
ig vállalkozói szerződést köt a Morrow Medical Zrt.-vel (1131

Budapest, Topolya u. 4-8.). A vállalkozói díj Szigetbecse Község
Önkormányzatára eső összege 137.102 Ft/hó, melyet 2020. évi költ-
ségvetéséből biztosít. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a vállalkozói szerződés aláírására.

***  
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul,

hogy Horváth Szabolcs 2321 Szigetbecse, a Kultúr köz 83/ 2 hrsz.-ú
ingatlanára a történő ivóvíz bekötő vezetéket az önkormányzati tulaj-
donú Szigetbecse, Makádi út 43. szám alatti 78/1 hrsz. alatti Mű ve lő -
dési Ház ingatlan igénybevételével valósítsák meg. A képviselő-tes-
tület a  szolgalmi jog  alapításához hozzájárul.   

***  
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sziget -

becsei Tóparti Óvoda előtt kialakított 10 db parkolóhelyből 2 db par-
kolóhelyet az óvoda dolgozói részére biztosít.  

***  
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020.

augusztus 29-én a falunapi rendezvény helyett utcabált tart a 2020.
évi  költségvetés terhére.

***  
Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az előző

Krónikában közzétett benyújtott pályázataink közül többet sikerült
elnyernünk:

l.)  a „Közösségi tér ki/átalakítás és foglalkoztatás” című pályáza-
ton 29.159.200 Ft-ot

2.) az „Orvosi eszköz” című pályázaton 2.667.751 Ft-ot.   

A fentiekből is jól látszik, hogy a képviselő-testület és a hivatal
dolgozói folyamatosan azon munkálkodnak, hogy településünk fej-
lődjön, szépüljön.  

Csománé dr. Dreska Hajnalka 
aljegyző
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SZIGETBECSE KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYÉLFOGADÁSA

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatalban Szigetbecse, Makád és Lórév településeken az
ügyfélfogadás 2020. augusztus 17-ei héten szünetel, azonban 2020. augusztus 24. napjától minden a megszokott rend szerint
alakul.

Közterület-használat Szigetbecsén
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi sajátosságokra tekintettel a közterületek használatára és a közterü-

let használat engedélyezésére rendeletet alkotott. A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki közterületet eredeti funkciójától eltérő jelleggel, eltérő célra kívánja használni.

A közterület rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges, melyet írásbeli kérelemre átruházott hatáskörben, önkor-
mányzati hatósági jogkörben a polgármester bírál el.

A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyező hatóság felhívására köteles a
használatot 15 napon belül megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – hely-
reállítani.

A rendelet 2020. március 1. napján lépett hatályba. A járművek és munkagépek közterületen tárolására vonatkozó rendelet 2021.
január 1. napján lép hatályba.

A közterület használatára vonatkozó kérelem, valamint a  rendelet és díjfizetési melléklet részletesen megtalálható és olvasható a
Közös Polgármesteri Hivatalnál, illetve a www.szigetbecse.hu weboldalról letölthető. 



Csuka Gyula bácsival 2006-ban ismerked-
tem, amikor is az önkormányzatunk akkori
polgármesterét, Magasitz Lajos bácsit felke-
reste egy sakkot kedvelő csoport részére
helyiség biztosítására. Már akkor is feltűnő
volt számomra rendkívül udvarias modora,
intelligenciája, szerénysége, barátságos be -
széde. 

Gyula bácsi 2 felnőtt gyermek apja és 3
unokás nagypapa, aki a Hadtudományi
Egyetemen doktorált. Szerető és mindenben
támogató feleségével, Irmuska nénivel él
Szigetbecsén. Már középiskolás korától
folyamatosan kapcsolódott a sakkhoz, a sak-
kozás szervezéséhez. Szűkebb pátriájában, a
nyugat-dunántúli Rábaköz „fővárosában”
Csornán kezdte aktív sakkszervezői tevé-
kenységét az 1970-es években. 

Hatására szinte minden helyi lakossági
közösségben kialakult a sakk iránti érdeklő-
dés. A sakkéletben részt vettek a járási,
városi hivatalok és a helyi kórház dolgozói,
a gimnázium, a mezőgazdasági technikum
és az általános iskolák tanulói, a kisipari
szövetkezet tagjai, a helyi határőrség kato-
nái, a mezőgazdaságban dolgozó parasztem-
berek, de tapasztalható volt a plébániák lel-

készeinek megjelenései is az edzéseken.
Meg ren dezésre kerültek a különböző házi
versenyek, létrejött és hagyománnyá vált a
Győr-Moson-Sopron megye egészére kiter-
jedő Rábaközi Kupa Sakkverseny. A város
csapata immáron 50 éve vesz részt folyama-
tosan a megyei első osztályú csapatbajnok-
ságban.

A későbbi években – Budapestre költözése
után – 1974-ben létrehozta a Zrinyi Miklós
Katonai Akadémia (Nemzetvédelmi Egye -
tem) sakksportját.

2004-ben Budapestről Szigetbecsére köl-
tözött a család. 2006-tól az önkormányzat, az
SE, a Szigetbecse Községért Közalapítvány
erkölcsi, anyagi támogatása mellett sikerült
megteremtenie községünkben is a sakkélet
alapjait. Létrejött az SE második szakosztá-
lyaként egy 16-18 fős sakkcsapat, amely 13
év óta részt vesz a Pest megyei csapatbaj-
nokságban (2018-ban bronzérmes) csapatun-
kat a Megyei Sakkszövetség is elismerte, s
immáron hatodik alkalommal mi képvisel-
hettük megyénket – nem is rosszul (a 22-28
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SAKK HÍRADÓ

Koromra (80 éves vagyok) és egészségi állapotomra való tekintettel, a fiatalítás jegyében
2020. július 1-i hatállyal  lemondok szakosztályvezetői megbízatásomról és a sakkcsapat veze-
téséről.

Utódomnak Schwarczenberger Zsoltot, csapatunk alapító tagját, eddigi helyettesemet kértem
fel, akit minden tekintetben alkalmasnak tartok és javaslok a feladat ellátására. Ő a felkérést
elfogadta.

A bejelentést és a javaslatot az SE megtárgyalta, s azt elfogadta.
Kérem az önkormányzat vezetését, polgármesterünket, hogy támogassa és fogadja el az új

helyzetet községünk sakkélete jövőbeni feltételeinek biztosítása érdekében. Kérem sakkcsapa-
tunk tagjait is, hogy maximálisan támogassák az új felállást, a leendő szakosztályt és a csapat-
vezetőt. Kiemelten nyújtsanak segítséget a fiatalok beszervezésében, az iskolai sakk fejleszté-
sében, az utánpótlás biztosításában.

Köszönöm községünk szervezeteinek, az önkormányzat dolgozóinak és az SE elnökségének
eddig nyújtott támogatását, amit csapatunk a jövőben is hálásan elfogad. Ígérem, hogy szemé-

lyi lehetőségeim függvényében mindenben segíteni fogom a szakosztály tevékenységét.
A 2019/20-as év megyei csapatbajnoksága – a járvány miatt – csonka bajnokságként lett lezárva, az utolsó forduló elmaradt. Emiatt

Szigetbecse „csak” 5. lett, fél ponttal maradtunk le a 4. helyről, ami az utolsó fordulóval meglett volna. Az értékelés a Megyei Szövetség hon-
lapján került kihirdetésre. Mi sem tudtuk megtartani a szokásos ünnepélyes évzárót, helyette telefonon tájékoztattam sakkozóinkat.

Szigetbecse, 2020. június 4. Dr. Csuka Gyula

Az ember és a sakk

Dr. Csuka Gyula lemondása



csapat részvétele esetén 4-től 9. helyezést
elért eredménnyel) a Sakkvilág Kupa orszá-
gos versenyein. 2018-ban Szigetbecsei sakk-
csapat részére a Szigetbecse Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a „Szigetbecse
szolgálatáért” díjat adományozta.

Gyula bácsi mindig szerénykedett, amikor
saját magáról, életéről kérdeztem, de mindig
felcsillant a szeme, amikor a sakkról, a
becsei sakkozókról, az elért eredményekről
kérdeztem. Épp ezért ez most nagy kitüntetés
számomra, így a lakosság számára is, hogy a
sakkról vallott gondolatait bemutathatom e
cikk kapcsán. 

„A sakk értékének, kihatásának megítélé-
sével kapcsolatban hiszi és vallja, de ez
objektív megállapítás is, hogy:
–  a sakk olyan különleges szellemi tevékeny-

ség, amely sport, kultúra és tudomány is
egyben, s amit az emberiség évezredek óta
művel,

–  olyan tevékenység, amit 2-5 éves kisgyer-
mekkortól az élet legvégső határáig bárki
gyakorolhat, Teheti ezt akár magas szinten
is a mozgásképtelen, ágyhoz kötött sze-
mély is, lehet gazdagabb vagy szegényebb
sorsú, lehet magasabban kvalifikált, vagy
kevésbé iskolázott embertársunk is, és a
legelesettebb ember is legyőzheti a „felette
álló” bármely hivalkodót. 
Nem véletlen, hogy királyok, császárok,
szultánok, hadvezérek is hódoltak e fenn-

költ szenvedélynek (pl. Napóleon és az
osztrák hadügyminiszter sorozatmérkőzé-
seket vívtak). 

–  A sakkozás önbizalmat, önbecsülést és
mások tudását elismerő emberi tartást segít
kialakulni és bárhol, bármely időben pozi-
tív látásmódot, hasznos elfoglaltságot ad.
Eklatáns példa erre Evans hajós kapitány,
aki hosszú tengeri útjain foglalkozott a sak-
kal, róla nevezték el a híres „Evans” cselt.

Az országban számos megyében van sza-
badtéri sakk. Élen  jár ebben Nógrád megye,
ahol játszótereken, éttermek előtt, szabadtéri
központokban találhatók sakk platzok, ahol
óriási sakkcsaták zajlanak. De Budapesten is
tapasztalható ez (pl. a Kulich Gyula téren,
ahol beton standokon vívja nemes küzdelme-
it minden korosztály). A BV intézetekben is
van lehetőség az elítélteknek a sakkozásra,
nevelő hatása jól kimutatható.

A sakk szerepét elismerve a parlament is
megszavazta a sakkozás alternatív oktatási
lehetőségét az iskolákban, aminek Polgár
Judit világhírű sakkozónk a fő korifeusa.

A világban mintegy 120 országban dívik a
sakkozás. A magyar sakkozás világhírű, ezt
hűen tükrözi sakktörténelmünk. Egy-két
példa erre vonatkozóan: 

Lilienthal Andor hosszú élete során
(1911-2010) kétszeres egyéni olimpiai bajno-
ki címet, csapatban pedig ezüstérmet nyert. 

Maróczy Géza (1870-1951, aki a német

Lasker hétszeres világbajnok döntőbeli
ellenfele volt (anyagi problémák miatt elma-
radt), s 1904-1907 között ő volt a világ leg-
jobbja, s az 1927-ben és 1936-ban olimpiát
nyert magyar csapat kapitánya volt.

Portisch Lajos 4 alkalommal volt világ-
bajnoki elődöntős,  csapatban pedig kétszer
olimpiai bajnok.

Lékó Péter az orosz Kramnyikkal vívott
világbajnoki döntőt, aminek eredménye 6:6
volt. Polgár Zsuzsa világbajnokunk 5 évig
volt az USA sakkszövetségének az elnöke,
míg testvér húga Polgár Judit 26 évig a
világ legjobb női sakknagymestere volt, nem
véletlen, hogy Polgár Zsófia testvérükkel és
Mádl Ildikóval egy csapatban kétszer is
olimpiai bajnoki címet nyertek. 

Kérjük a szülőket, hogy aktivizálják gyer-
mekeiket, hogy ők is minél előbb megszeres-
sék ezt a logikai készséget fejlesztő nagysze-
rű, nemes emberi találmányt.

Kérjük a felnőtteket és fiatalokat, hogy
minél többen vegyenek részt sakkcsapatunk
tevékenységében, s ezen keresztül is szeretett
községünk elismerésének növelésében.”

Befejező gondolatként a szigetbecsei
lakosság nevében is köszönetet mondok dr.
Csuka Gyula szakosztályvezetőnek a Szi get -
becsén kifejtett sakk sportmunkájáért.
Egészségben teljes, nyugodt, békés további
éveket kívánunk számára családja körében!

Lumei Joli
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Kedves Becsei Lakosok! Kedves Üdülő Lakosság!

Községi rendezvényeink, utazásaink alkalmával személyesen is
meggyőződhetünk, többször hallhatjuk, láthatjuk, mennyire szeretik
községünk lakói, az újonnan időköltözöttek, az üdülőterületek lakói,
vendégei  Szigetbecse szépségét, természeti értékeit, az általunk biz-
tosított csendet, nyugalmat. Sokan ezért is költöznek falunkba, azért
jönnek le a fővárosból, nagyobb városokból, hogy a falusi élet nyu-
galmát élvezhessék, a hétköznapi munkában elfáradt emberek pedig
hétvégeken kipihenhessék fáradalmaikat. Erre szerencsére az esetek
többségében lehetőség is van. Az utóbbi időben azonban, a közsé-
günk lakóinak, az üdülők  életét megkeseríti egy-egy szomszéd a tár-
sadalmi és jogi normákra fittyet hányó, hangos, agresszív vi -
selkedésével, a rend szeres vasárnapi fűnyírásával, hangos munkagép
hétvégi üzemeltetésével, szabálytalan ál lattartásával, a közterületek
elfoglalásával, égetési tilalmi idő megszegésével, azzal, hogy nem

gondozza kertjét,az
utcára kihajló gyü-
mölcsfáit, terméseit
nem takarítja el a
járdáról, s még so -
rolhatnánk. A kö-
zösségi együttélés
normái, mintha nem
is léteznének szá-
mukra, holott ezen
normák betartása
alap a jó szomszéd-
ság fenntartásában.

Problémát jelent, ha az ingatlantulajdonosok nem tőrödnek kert-
jükkel, a parlagon lévő területeken hamar megjelennek a gyomok,
melyek rendkívül igénytelenek és gyorsan nőnek.

Kérjük, az ingatlantulajdonosokat gondozzák (gyom mentesítsék)
kertjüket! Felhívjuk a figyelmet rá, hogy telek tulajdonosoknak köte-
lességük a parlagfű irtás, kaszálás!

A kutyát úgy kell tartani, hogy a szomszédok nyugalmát ne zavar-
ja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne veszélyez-
tessen (az állatvédelmi, állat- és közegészségügyi, a szabálysértési, a
veszélyes ebekre vonatkozó, továbbá a Ptk. szomszédjogra vonatko-
zó és az állattartó felelősségét szabályozó jogszabályok keretei
között).

Fenti szabálytalanságok kimerítik a szabálysértés fogalmát, de ne
várjuk meg a hatóság figyelmeztetését, büntetését! Kövessük a helyes
magatartást! Ne sértődjünk meg la kó társunk, szomszédunk jóindula-
tú felszólításán.

Az a család, aki nem tudja megoldani állatainak szabályszerű tartá-
sát, napon kínozza, éhez teti őket, nem gondozza, ezáltal a szomszéd

nyugalmát erő sen
megzavaró ma ga -
tartásával (állandó
ku tyaugatás, bűz),
az ne tartson álla-
tot! Ter mé szetesen
nem azt mondjuk,
hogy hétvégén ne
nyírjon füvet, ne
vé gezze el az ott-
honi barkácsolási

munkáit (hiszen a dolgozók többsége hétköznap erre nem ér rá), de
aki egész héten otthon tartózkodik, nem feltétlenül szükséges, hogy
hétvégén és csak hétvégén működtesse hangos gépeit.

Az avar égetését (amennyiben erre tényleg nem talál más megol-
dást) az önkormányzat által kijelölt időpontban végezze. Az utca jár-
dájára kinőtt ágakon a metszést végezze el, a lehullott gyümölcsöket
szedje fel.

Ha olyan programot tervezünk, ami zavarhatja a szomszédokat, azt
érdemes nekik jelenteni. A legkulturáltabb és legintelligensebb meg-
oldás az, ha előre jelezzük a várható kellemetlenségeket. Az azonban,
hogy bejelentettük, bulit tartunk, nem hatalmaz fel bennünket arra,
hogy azt tegyünk, amit csak akarunk. Ha ugyanis a szomszédjainkat
zavarjuk, a bejelentésünk ellenére is rendőrt hívhatnak, és véget vet-
hetnek a zajos mulatságnak, legyen szó nappalról vagy éjszakáról. A
bejelentéssel csupán egy kis türelmet és megértést kérhetünk, de a
megengedett decibelhatárt ilyenkor sem léphetjük át. 

A Ptk. kimondja, amikor egy földterületet, házat, lakást vásáro-
lunk, bérelünk vagy abban bármilyen jogcímen, de akár jogcím nél-
kül tartózkodunk vagy lakunk, a jogszabályokat be kell tartanunk, és
ugyanezt megkövetelhetjük a szomszédjainktól is. A kötelezettséget,
vagy tilalmat előíró jogszabály nem ismeretére, mint felelősséget
kizáró, vagy azt enyhítő körülményre nem hivatkozhatunk.
Egyszerűbben megfogalmazva a jogszabályok (törvények, rendele-
tek) nem ismerete, nem mentesít senkit a felelősség alól! Az együtt-
élési normákat megsértő lakótársat, amennyiben kérésünk ellenére
sem szünteti meg a szabálysértésre okot adó tevékenységét, fel kell
jelenteni!

Kedves Lakótársak! Kedves Szomszédok! Kedves Üdülők!
Törődjünk kicsit többet a környezetünk nyugalmával, töre-

kedjünk a közösségi együttélési normák betartására! 
Szigetbecse Község Önkormányzata
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A szakrendeléseket csak előzetes (e-mail-
ben, vagy telefonon) időpont egyezetést köve-
tően lehet igénybe venni! 

Kivétel a „sürgős szükség esete” (= életve-
szélyes állapotok).

Helyszíni (személyes) időpont egyeztetésre
nincs lehetőség! 

Internettel nem rendelkező Betegeinknek
javasoljuk, hogy az internettel rendelkező csa-
ládtagok segítsék elő az időpont-egyeztetést
(honlapunk címe: www.szszri.hu). 

A járvány elleni védekezésben kiemelten
fontos, hogy minél kevesebb ember kerüljön
egy légtérbe, ezért az épületbe csak abban az
esetben léphet be kísérő, amennyiben azt a
kísért beteg állapota szükségessé teszi (pl.:
mozgásában korlátozott, kiskorú…)! Az épü-
leten belüli túlzsúfoltság megelőzése és a
megfelelő távolságtartás érdekében az intéz-
ménybe történő belépés csak az Önök egyez-
tetett és megadott időpontja előtt maximum
15 perccel lehetséges.

A beléptetés és az intézetben való tartózko-

dás feltételei nem változtak. Belépés KI ZÁ -
RÓLAG a Rendelőintézet főbejáratánál tör-
ténhet. 

A gyorsabb és rugalmasabb beléptetés érde-
kében elengedhetetlenül fontos, hogy készít-
sék elő a beutalójukat (amennyiben a felvétel-
hez szükséges), TAJ kártyájukat és lakcímkár-
tyájukat.

A beteg további útjának meghatározásához
a betegirányításnál lévő szakdolgozók nyújta-
nak segítséget.
Továbbra is kötelező
– a belépő személyek előszűrése (testhőmér-

séklet-mérés, járványügyi kérdőív kitöltése), 
– szájmaszk viselése, 
– a belépést követően kézfertőtlenítés,
– a belépésre várakozás során és az intézeten

belül legalább 1,5 méteres távolság megtartása.
Fenti miniszteri intézkedések Önöket és az

egészségügyi dolgozókat egyaránt védik!
Amennyiben felmerül COVID-19 fertőzés

gyanúja, úgy az NNK–EMMI aktuális proto-
kollja szerint a beteget elkülönítjük, és a to -

váb biakban a járványügyi előírások szerint
járunk el. 

Amennyiben az elmúlt két hétben külföldön
járt, és/vagy érintkezett igazoltan Covid-19
fertőzött emberrel és/vagy fertőzésre utaló
tünetei vannak (pl. láz, rossz közérzet, köhö-
gés, gyengeség stb.), úgy a közös felelősség-
vállalás érdekében kérjük a rendelésen való
megjelenésének elhalasztását! Időpont módo-
sítás céljából ekkor a megadott elérhetősége-
ken jelentkezhet!

Intézményünk küldetése továbbra is a gyó-
gyítás és a biztonságos betegellátás, azonban a
Covid 19 járvány komoly többletterhet jelent
az egészségügyi személyzet és a páciensek
számára egyaránt. Ezért kérjük szíves türel-
müket-együttműködésüket, és ne feledjék,
hogy a járványügyi helyzet javult, azonban az
új koronavírus jelenléte nem szűnt meg, és a
kockázatok csökkenése ellenére a veszélyez-
tetettség továbbra is fennáll!

Dr. Raffay Éva főigazgató,
Sallai László tű. alezredes kórházparancsnok 
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Info kommunikáció – egyenlő esélyek
A kormány kiemelt figyelmet fordít az info

kommunikáció és a digitalizáció fejlesztésére,
amelynek része a Szupergyors Internet Prog -
ram (SZIP) megvalósítása – mondta az Inno vá-
ciós és Technológiai Minisztérium digitalizá -
cióért felelős helyettes államtitkára szerdán
Újhartyánban, azon a sajtótájékoztatón, ame-
lyen a SZIP-program keretében újabb 18 ezer
végpontot adtak át.

Solymár Károly Balázs közölte, hogy a kor-
mány a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia
célkitűzéseként vállalta, hogy 2020-ra minden
háztartás számára elérhető legyen a legalább 30
Mbps sebességű interneteléréshez való hozzá-
férés lehetősége és a háztartások legalább 50
százalékában 100 Mbps-os internet-hozzáférés
álljon rendelkezésre.

Hozzátette: a digitalizáció adta előnyöket
min  denki számára elérhetővé kell tenni, hiszen
a modern, fejlődő gazdaság alapja az infokom-
munikációs technológiák legszélesebb körű
használata.

Az államtitkár közölte, hogy a digitalizáci ó -
ban Magyarország jól halad, amit mutat a rész -
ben júniusban megjelent 2020. évi Digital Eco -

nomy and Society Index (DESI) is, amelynek a
hálózatok fejlettségét jelző mutatójában Ma-
gyarország a 16. helyről a hetedikre ugrott egy
év alatt.

Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium ön-
kormányzati államtitkára hangsúlyozta: a tér-
ségben élőknek kiemelten fontos, hogy a
digitalizáció adta lehetőségeket ki tudják hasz-
nálni, ennek egyik módja a szélessávú info-
kommunikációs szolgáltatások elérése.

Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország
Igazgatóságának alelnöke azt mondta, hogy a
digitális térben való jelenlét a mindennapok
szerves része, és az elmúlt pár nehéz hónap is
bizonyította, hogy mennyire fontosak a jó háló-
zatok, mekkora szerepe van a digitális eszkö-
zöknek a mindennapi életben.

Hozzátette: ez a tapasztalat is megerősítette a
Vodafone-t abban, hogy növelje aktív szerep-
vállalását Magyarország digitális versenyké-
pességének fejlesztésében, és emiatt döntött
úgy a cég, hogy a SZIP keretében tett vállalása
mellett további végpontokat is kiépít.

***
Gyorsabb és egyszerűbb lesz az osztatlan
közös tulajdon megszüntetése.

Gyorsabb és egyszerűbb lesz az osztatlan
közös tulajdon megszüntetése januártól –
közölte Nagy István agrárminiszter  a Kossuth
rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorá-
ban.

Július 3-án, pénteken ellenszavazat nélkül
fogadta el az Országgyűlés az osztatlan közös

tulajdon felszámolását segítő új jogszabályt,
amely 2021. január 1-jén lép hatályba.

Az agrárminiszter azt mondta, hogy január-
tól az osztatlan közös tulajdon felszámolásához
nem kell minden tulajdonos beleegyezése, azt
50 százalék plusz egy ember kezdeményezésé-
vel is el lehet indítani. A folyamat gyorsaságát
segíti, hogy nem kell földmérőt hívni, helyette
egy informatikai program segítségével mérik ki
a területeket – tette hozzá. Ismertette, hogy az
új földrészleteknek szántó, rét, erdő esetén leg-
alább egy hektárosnak, szőlő, gyümölcsös ese-
tén minimum 3000 négyzetméteresnek, zárt
kertek esetében pedig minimum 1500 négyzet-
méteresnek kell lennie.

A törvény célja, hogy erősödjön a tulajdono-
si szemlélet, mert azáltal a föld minősége, ter-
mőképessége is javítható, és így a magyar
mezőgazdaság is versenyképesebbé válhat –
mondta az agrárminiszter. 

Nagy István beszélt arról is, hogy a sertés-
hús után a magyar zöldségekre, gyümölcsökre,
juh, kecske és marha termékekre is kiterjesztik
a megkülönböztető jelzést a tudatos vásárlás
erősítéséért. Nagy István jelezte: a magántulaj-
dont tiszteletben tartó szabályozás készül, így
értékesítés esetén az elérhetetlen tulajdonosok
vagy örökösök esetében elkülönített számlára
kerülne a vételár. Meg kell húzni ugyanakkor a
mérethatárt, ami alá örökléssel már nem mehet
egy birtokméret, ezek esetében a hagyatéki
eljárásban meg kellene egyezniük az örökö-
söknek.

Önkormányzati Klub híreiből
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Az 1700-as évek elején a törökök kiűzése után rengeteg munka-
erőre volt szükség Magyarországon. A dolgozni szerető és tudó svá-
bok/németek így ilyen hajókra szálltak a németországi Ulm város
kikötőjében. Ulm mellett Günzburg és Regensburg volt a két másik
Dunamenti gyülekezőhelyük, ahol a német nyelvterület minden szeg-
letéből érkező emberek vártak arra, hogy feljussanak egy a messzi
Magyarországra induló hajóra és három hét alatt elvergődtek Budáig.
Ezekre a lélekvesztőkre tették mindenüket: családot, ruhát, pár hasz-
nálati tárgyat, állatkákat és elindultak hozzánk új életet kezdeni.

A krónikák szerint így történt ez Szigetbecsén is:
A török kiűzése után a császári csapatok felperzselték a községet.

A megmaradt családok Makádra települtek. A korábbi századokról
1864-ben Pesty Frigyes történész felhívására a következőket írták a
község elöljárói: „A történelem és hagyomány, nem különben az itt
levéltárunkban létező feljegyzett iratok szerint tétetik említés, hogy
hajdan 1681-dik évek előtt többféle nemzetek községünkben laktak,
éspedig először magyarok, kik részint az évenkénti árvíz, részint
pedig az akkoron uralkodott török háború által háborgatván, a szom-
szédos Makád faluba költöztek, – otthagyván földjeiket és lakásaikat.

A magyarok után szerbek telepedtek meg Becse községben; ezek
mintegy 50 esztendeig itt lakván, a kurucz háborúskodás miatt szinte
itt hagyták mind földjeiket, mind lakásaikat és hihetőleg Lóre köz-
ségbe menekültek.”

A török ellen folytatott felszabadító háború után Ausztriából és a
stájer és bajor fejedelemségekből 1696 körül, majd 1706-ban katoli-
kus németek érkeztek, és az 1715. évi összeírás szerint 12 család
lakott Becsén, 1720-ban már 5 magyar és 16 német családfő nevét
jegyezték fel. A bajor, stájer és osztrák telepesek szorgalmas embe-
rek voltak, gazdálkodtak, építkeztek.

A XVIII. sz. elején Savoyai Jenő herceg segítette a telepeseket.
A svábokat szállító hajók nagyon gyakran szerepelnek emlékmű-

veken. Az utókor így örökítette meg a Dunán érkező telepesek emlé-
két. 

Régen tervezzük, hogy mi is büszkélkedhessünk egy ulmi skatu-
lyával, mely a magyarországi svábok/németek egyik fontos jelképe.

LEADER pályázat alapján jutott a Szigetbecsei Német Nem ze -
tiségi Önkormányzat az elkészítéséhez szükséges pénzhez.

Lerner Mária

Ulmi  dereg lye  Sz igetbecsén

M E G H Í V Á S

2020. szeptember 26-án, szombaton 16 órakor
kerül sor a mi 

Ulmer Schachtel makettünk felavatására, 

melyet a Balassi téri tó partján,
az életfa közelében helyezünk el. 

Erre az ünnepi eseményre szeretettel meghívjuk 
a község lakosságát.
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A gyermekkor egyik legmeghatározóbb eseménye az óvodai balla-
gás.

Ezen a különleges napon csinosan felöltözve, vidám énekszóval és
műsorral búcsúznak a nagycsoportosok az óvodától. 

Ebben az évben nem a szokásos módon történtek meg a ballagások
sem az iskolákban, sem pedig az óvodákban. Hosszú ideig remé-
nyekkel telve vártuk, hogy méltó módon elbúcsúzhassanak a Süni
csoportos gyermekek az óvodától.  A különböző ünnepek és rituálék
ugyanis nagyon fontos iránytűk a kisgyerekek életében, melyek segí-
tenek eligazodni az időben és térben, lezárni és megnyitni korszako-
kat, biztonságot adnak a folyamatosan változó világban. A ballagás-
ban ráadásul van egy népmesei elem is: a gyerekek tarisznyájukkal,
hamuba sült pogácsával indulnak el egy következő életállomás, a
meghatározó iskola felé. Ahogy a mesék is átsegítenek az élethelyze-
teken, fordulópontokon, úgy a ballagás is segít tudatosítani azt, hogy
egy korszak lezárult, valami új kezdődik.

2020. 07. 05-én végre elérkezett ez a perc, a búcsú perce és elbal-
lagtak a nagycsoportos óvodásaink.

A megszokott hagyományokat hátrahagyva nem a nagycsoportos
gyermekeink szerepeltek, hanem az óvó nénik kedveskedtek egy
ünnepélyes útra indító búcsúztatással. Ezután az óvó néniktől kapták
meg a Katica csoportosok által elkészített ballagó tarisznyákat, sze-
mélyre szóló üzenetekkel. Az ünnepélyes ballagás után egy remek
családi nappal folytattuk, mellyel nagy örömet szereztünk a gyere-

keknek, akik közül sokan már hónapok óta nem találkoztak egymás-
sal. Így egy emlékezetes vidám délutánt tölthettek el együtt, mellyel
lezártuk a Süni csoport óvodás éveit.

„Itt minden volt, itt minden múlt, itt minden visszavár.
Itt régi nap nem alkonyult, és nem lett ősz a nyár.

A pillanat itt megmarad, hát adjatok kezet,
a kis sziget mindig szabad, csak emlékezzetek.”

(Török Sándor)

Katona Mónika óvodapedagógus

ÓVODAI BALLAGÁS

Óvodai beiratkozók a
2020/2021-es nevelési évre

„Egy, kettő, három, négy, te kis cipő hová mégy? Kip-kop kopogok, óvodába indulok. „
Az idei nevelési évben a beiratkozás az egészségügyi vészhelyzet miatt rendhagyó módon

zajlott le. A személyes kapcsolat helyett, most csak e-mail formájában tudtunk kapcsolatba
lépni a szülőkkel, a gyerekekkel pedig egyáltalán nem találkozhattunk. Az eddigi években
a beiratkozást mindig megelőzte, az óvodával és a leendő óvó nénikkel ismerkedő délután,
„Gólya parti”, ahol képet kaphattak a szülők az óvodában folyó nevelő-oktató munkáról,
megismerkedhettek az óvodapedagógusokkal, feltehették kérdéseiket, az óvó nénik pedig
egy kicsit megismerkedhettek a leendő óvodásaikkal. Sajnos az idei évben ez is elmaradt.
A személyes találkozás után könnyebb volt eldönteni a szülőknek, hogy megfelelőnek tart-
ják-e óvodánkat gyermekük személyiségfejlesztésére, vagy esetleg másik óvodát választa-
nak.  Ennek ellenére, nagy örömünkre szolgál, hogy a kiscsoport létszáma már most elérte
a 25 főt, ami a maximálisan feltölthető csoportlétszám.

A gyerekek lakóhelyelosztását tekintve a csoportból 12 gyermek szigetbecsei lakos, 13
gyerek pedig Ráckevéről, Makádról és Kiskunlacházáról jár majd óvodánkba. A kiscsopor-
tos gyerekek csoportja a „Süni” csoport lesz, óvodapedagógusaik: Katona Mónika és
Bozókiné Varga Gabriella, dajka néni: Molnár Lászlóné, Zita néni.

Minden évben még a nyár folyamán a leendő kiscsoportosoknak szülői értekezletet szer-
vezünk, ahol megtudhatják a nevelési év kezdéséhez szükséges információkat, megbeszélik
a gyermekek jeleit, a beszoktatás-befogadás módjáról kapnak tájékoztatást. 

Ennek a szülői értekezletnek időpontja: 2020.08.18 (kedd) 17 óra
Helye: Szigetbecsei Tóparti Óvoda, Szigetbecse Petőfi Sándor u. 23.
Kérjük, hogy amennyire lehetséges minden érintett szülő vegyen részt ezen az értekezle-

ten, hogy mindenki megkaphassa az óvodakezdéssel kapcsolatos megfelelő tájékoztatást. 
Kívánjuk, hogy minden óvodánkat választó szülő megelégedéssel, jó érzésekkel hagyja

majd intézményünkben gyermekét, és a legkisebb kis csemetéink is jól érezzék majd magu-
kat nálunk, szívesen járjanak majd óvodánkba.

„Anyukám egy napon, kézen fogott engem. 
Mondta: – Itt az idő, óvodába mennem. „

Schneckné Bukovszky Judit intézményvezető

Süni  Kiscsoport névsora:

Beleznay Ádám
Boros Miló René
Csordás Dániel

Darázsi Dominik
Feigl Izabella

Fider Bernadett
Gulyás Adél

Györgyövics Milán
Horváth Diána Éva

Horváth Noémi
Hrabusitzky Enikő
Kelemen Kornél
Kovács Szabolcs

Kun Szabolcs
Lakatos Nadin Nenszi

Liszkóczi Luca
Németh Nikolett Laura

Piros Gergő
Piros Hanna

Rupa Nóra Anna
Szabadi Olivér

Szűcs Szimonetta
Tomka Emília Bella

Ugrai Szabolcs Gergő
Wágner Zoé



Már régóta dédelgettem a gondolatot, hogy újból vándortáboroztatni kellene a gyerekeket. De sajnos a régi vándortáborok megszűn-
tek és önállóan megszervezni nagyon nagy munka lett volna, a költségekről nem is beszélve.
Aztán egyszer csak jött a lehetőség. 2017-től újból vannak táborok. Most már csak gyerek kell, ami nehezebbnek bizonyult, mint maga
a tábori részvétel.
Egy pedagógusnak el kell végeznie a vándortábor-vezető képzőt, csak így vihető csapat a táborba. Én kedvet kaptam hozzá és 2 év
alatt mind a 3 vándortábor-vezető képzőt elvégeztem (gyalogos, kerékpáros, vizi). Gondoltam valamelyik majd csak bejön.
Rengeteg munkával, győzködéssel, motívációval sikerült a kerékpáros létszámot összehozni. A gyalogoshoz még 3 fő kellett.
Gondoltam majd 3 hónap alatt, ami idő eltelik az előleg befizetése után ez sikerülni fog. De jött az online oktatás, a szervezkedés online
nem működik csak személyesen. Azt sem tudtuk lesz-e tábor egyáltalán. De nagy örömünkre engedélyezték és a gyerekek is jöttek,
valószínűleg már hiányzott nekik a társaság. A létszámot lejjebb vitték így a gyalogosra is el tudtunk menni a minimum létszámmal,
ami 10 fő volt. Ennyit az előzményekről, most pedig a jövőre nézve is egy kis kedvcsinálás azzal, hogy leírom hol is voltunk és hogyan
éreztük magunkat.

Az egyik legszebb hegységünk, és már sokat túráztunk ezen a vidé-
ken Szabóné Marika néni jóvoltából, hiszen ő Nógrád megyéből szár-
mazik és elvitt minket a legszebb helyekre. Hát mi is ezeket a helye-
ket jártuk be két keréken és két lábon egyaránt.

A túra útvonala: Diósjenői Erdei Szabadidőpark-Pénzásás turista-
ház-Kútberek-Bernecebaráti Domszky Pál Nomád Tábor.

3 nap táborhely-váltás volt, ebből 2 nap vittük a kb. 10 kg-os háti-
zsákot 20 km-en keresztül, 1 nap pedig kis hátizsákkal váltottunk
szálláshelyet. Az 1 hét alatt kb. 40 km-t túráztunk.

Az első két nap embert próbáló, kemény túra volt, 4 hegyet mász-
tunk meg 400 m-es szintkülönbséggel. Nagyon jól vették az akadá-
lyokat a gyerekek. Hozzá kell tennem, hogy edzéstervük volt, aminek
alapján fel kellett készülniük a táborra. De a hegyekre nem tudtunk
készülni, úgyhogy a kihívás megvolt.

Nagyon szép helyeken jártunk, mint Nógrádi vár, Závoz tető,
Király hegy, Drégely vára, Tsitári kegy-
hely, Szondi alagút, Mária út, Major
kereszt, Drégelypalánk Tu risztikai Köz -
pont, Kemencei Erdei Múze umvasút,
Szokoly kastély.

Sátrakban aludtunk, időnként ez izgal-
mas is volt. Napi háromszori étkezést
kaptunk, ami nagyon finom volt, válogat-
ni itt nem lehetett. Drégelypalánkon és
Bernecebaráti ban 2 nagyszerű pedagógus
irányításával ismerkedhettünk a kör-
nyékkel, mindezt vidám hangulatban.

Elég sok minden belefért az egy hétbe,
nem is unatkoztunk.

Nagyon sok mindenre megtanítja a gyerekeket az együtt töltött hét,
amit csak az ilyen táborokban lehet megtanulni: egymás segítése,
tolerancia, önállóság, kitartás, udvariasság, egymásra való odafigye-
lés, a fáradtság legyőzése, egymás (a természet) tisztelete, kis dolgok
értékelése…

Bízom benne, hogy mindenki gazdagabban tért haza, tele élmény-
nyel és vágyva arra hogy egy következő táborban újból részt vehes-
sen. Ez alatt az egy hét alatt a szülők is erősödtek, félelmeiket legyőz-
ve hogy gyermekeik nélkülük is elboldogulnak, megbízva a vezető-
ikben.

Köszönöm Juli néninek, hogy eljött velem a táborokba és a szülők -
nek, akik a gyerekek szállításában részt vettek és Kovács Kriszti-
ánnak, akinek a támogatásával az utolsó szakaszon nem kellett cipel-
nünk a nagy zsákokat. Megint csak azt tudom mondani, hogy össze-
fogással nagyszerű dolgokat lehet véghez vinni és ez most is bebizo-

nyosodott.

Kedves Gyerekek! 
Gratulálok nektek még

egyszer a túrák teljesítésé-
hez, ezt csak mi tudjuk mek-
kora teljesítmény volt.

Mindenkinek jó pihenést
kívánok, remélve hogy sok
embernek átadjátok élménye-
iteket és ezzel kedvet adtok
másoknak is a vándor -
táborozásokhoz.                                         

Mészáros Edit
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Vándortáborokban a Szigetbecseiek

Gyalogos vándortábor a Börzsönyben. 2020. július 15-21.



Nagy várakozással indultunk neki a tábornak, talán fel sem fogtuk
mekkora távot kell majd megtennünk. A táv 231 km volt hegyek-völ-
gyek között. 15 gyerek és 2 kísérő, Juli néni és én. Az egész úton
Vámos Róbert túrakísérőnk velünk volt, akit nagyon megkedveltünk.
Leszervezte a programokat, megmondta az útvonalat, nekünk csak
tekerni kellett.

A kerékpárokat, sisakokat kaptuk. Szálláshelyünk tornateremben,
vendégházban, campingben voltak. Minden nap meleg vacsora volt,
ami helyi specialitásokból állt, nagyon finomak voltak, annyit ettünk
amennyit akartunk. A vendéglátók nagyon kedvesek voltak. A gyere-
keknek nagyon jó étvágyuk volt, mindent megettek és jókat aludtak.

Útvonalunk a következő volt: Somoskőújfalu a Hazatérés háza,
Salgó vára, Salgótarján, Ipolytarnóc Ősmaradványok, Lombkorona
tanösvény, Páris patak szurdok völgy, Szécsény, Robinson sziget,
Hollókő, Bánk strand, Nógrádi vár, Királyrét, Szokolya, Zebegény
Kós Károly-kilátó, Esztergomi Bazilika.

Átszeltük a Cserhátot átkompoztunk a Dunán és Esztergomban
fejeztük be a túrát.

Nagy teljesítmény volt a gyerekektől, büszke vagyok rájuk. Zokszó
nélkül tekerték a napi 40-50 km-t. Edzésterv alapján készültek fel
másfél hónapon keresztül a kihívásra, és mindenki sikeresen helyt állt.

Kerékpárral menni csapatban nem kis dolog, főleg egy héten
keresztül. Szépen közlekedtek, egy kis koccanástól eltekintve nem
történt semmi baj. Fontos volt a folyadékfogyasztás, szófogadóan
egy hang nélkül teljesítették a kérésünket, és ittak, ettek mikor szük-
ség volt rá.

Nagyon jó kis csapat volt, mi felnőttek is élveztük a velük töltött
időt. Fegyelmezettek, szófogadóak, segítőkészek voltak.

Itt is köszönöm a szülők és felnőtt kísérőink segítségét, elsősorban
Robi bácsiét, aki mindent megtett értünk.

Jövőre újból pályázok egy másik útvonalra, úgyhogy hajrá, gyertek
és aki nem volt velünk, csatlakozzon hozzánk.Továbbra is kerékpá-
rozzatok sokat és biztatnám a többi gyereket is, hogy tekerjenek
sokat. Jó pihenést kívánok mindenkinek.

Két kerékre fel!!
Mészáros Edit
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Kerékpáros vándortábor

Cserhát-Börzsöny-Dunakanyar 2020. június 29-július 5.

Kornélia 90 éves lett
Pap Kornélia, a Szigetbecsei Krónika előző szerkesztője júliusban betöltötte a 90. életévét. Ebből az alkalomból a Sziget-csücske
TE nevében Szabó Béláné elnök és jómagam meglátogattuk az idősek otthonában. Ezúton is kívánunk Kornéliának a továbbiak-
ban is nagyon jó egészséget, boldogságot, örömökben teljes életet! Még legyen sokáig ilyen mosolygós, jókedélyű, mint találko-
zásunkkor. Bízunk benne, hogy minél előbb itt Szigetbecsén is viszontláthatjuk!

Aranyosi Ervin költő idézetét fogadja tőlünk ezúton is szeretettel: Lumei Joli
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Születések:
Lovrencsics Glória született 2020. 02. 20-án 
Németh Kata és Lovrencsics Dávid gyermeke

Györke Kinga született 2020. 04. 30-án
Fodor Andrea és Györke Péter gyermeke

Kausitz Dániel Barnabás
született 2020. 07. 14-én

Matyák Mariann és Kausitz Barnabás
gyermeke

Házasságkötés:
2020. június 13-án házasságot kötött:

Mika Sándor és Csoba Judit

2020. június 17-én házasságot kötött:
Csordás Péter és Major Veronika

2020. június 23-án házasságot kötött:
Gonda Sándor és Simon Nóra

Elhunytak:

Jónak Józsefné 
szül. Murnyák Mária Magdolna,

elhunyt 2020. június 04-én élt 83 évet
Czár Jánosné, 

szül. Schvarczenberger Etel, 
elhunyt 2020. július 20-án, élt 67 évet
Szűcs Vilmos
elhunyt 2020. július 23-án, élt 52 évet

Anyakönyvi hírek

Híreinkről, programokról többet és részletesebben a www.szigetbecse.hu weboldalon olvashat
LAPZÁRTA: 2020. augusztus 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

Megmarad az egysze-
rűsített gyógyszerkiadás,
a járványügyi veszély-
helyzetben és annak el -
múltával is sikeresnek bi-
zonyult az elektronikus
egészségügyi rendszer –

közölte az Emberi Erőforrások Minisztériua.
A vényfelíráson kívül az Elektronikus

Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) to -
vábbi előnyeként lehetővé vált a leletek, beuta-
lók pontos és gyors elektronikus továbbítása is,
így a pácienseknek már nem kell elmenniük a
rendelőkbe értük – írták.

Hozzátették: a veszélyhelyzet megszűnésével
részben módosultak az eRecept alkalmazásával
kapcsolatos szabályok. Megmarad az egyszerű-
sített receptkiváltás, a TAJ-szám megadásával
tehát továbbra is ki lehet váltani a gyógyszere-

ket, de szeptember 17. után az orvosok nem
írhatnak majd fel gyógyszert a telefonon vagy
emailben jelentkező pácienseknek – emelték ki.

Arról is tájékoztattak, hogy a július elseje
előtt kiállított eReceptek felírási igazolásai a
vények lejáratának végéig továbbra is érvénye-
sek maradnak. Az igazolást csak a beteg külön
kérésére kell kiállítani, 14 év alattiak gyógy-
szerének rendelése esetén viszont minden eset-
ben szükséges az igazolás. Ezeket idővel fel-
válthatják azon felírási igazolások, amelyeket
már nem kötelező NEAK-formavényre nyom-
tatni, hanem egyszerű fehér, A4-es papíron is
elfogadhatók lesznek. A patika a gyógyszer
kiadása után már nem tarthatja meg a felírási
igazolást, azt a gyógyszert kiváltó személynek
vissza kell adni, hitelt érdemlő megjelöléssel
arról, hogy a gyógyszerkiadás megtörtént –
írták.

Az Operatív Törzs fokozott ellenőrzésre kérte a rendőrséget

A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs folyamatosan értékeli
a magyar állampolgárok utazási célországainak pandémiás mutatóit, a magyarországi határ-
átkelőhelyeken végzett egészségügyi vizsgálatok eredményeinek alakulását. Az Operatív
Törzs megállapításai szerint Magyarországon a járványügyi helyzet megnyugtató, az ország
lakossága számára a legnagyobb veszélyt az új koronavírus behurcolása jelenti. Ezért az
Operatív Törzs felhívta az országos tisztifőorvost, hogy az aktuális fertőzöttségi viszonyok,
különösen az egyes országokban kialakult fertőző gócok figyelembevételével vizsgálja felül
azok  zöld, sárga és piros besorolásait. Továbbá felkértük a rendőrséget, hogy fokozza a ható-
sági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzését.

Emellett az egyszerű, világos, könnyen betartható hazai szabályozás követésére kérjük
Magyarország polgárait, és javasoljuk, hogy esetleges külföldi utazásuk előtt körültekintően
tájékozódjanak a cél- és tranzit országok járványügyi helyzetéről.

Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás

FELHÍVÁS
Kóbor kutyák tulajdonosainak

Felhívjuk a tisztelt lakosok, 
kutyatulajdonosok figyelmét, hogy 

minden kutyatulajdonos, aki felügyelete
alatt álló kutyát a közterületre kiengedi,

vagy kóborolni hagyja

500-150 000 Ft-ig terjedően bírságolható.

A kutya szökésének megakadályozása az
állattartó kötelezettsége!

Amennyiben a kutya 8 napon túl
gyógyuló sérülést okoz, a tulajdonosa

bűncselekményt követ el!

Megfontolandó!

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2020. augusztus 5-től 
a Ráckevei Járási Hivatal

minden hónap első szerdáján
8:30-tól 9:30-ig tart. 

Figyelem!
Ügyintézésre a Ráckevei Járási Hivatal Hatósági

Osztályán (Ráckeve, Szent István tér 4.) is lehetőség
van, telefonszám (24) 889 800

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00–16:00
Kedd: 8:00–12:00

Szerda: 8:00–18:00
Csütörtök: 8:00–12:00

Péntek: 8:00–12:00

SZIGETBECSEI ÜGYSEGÉDJÉNEK
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:

Kormányablak és ügysegéd ügyfélfogadása
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