
SZIGETBECSEI
KRÓNIKA

XXII. évfolyam 3. szám 2020. május-június

Pedagógusnap alkalmából
külön köszöntjük községünk

minden pedagógusát!
Köszönjük áldozatos munkájukat, példamutató

helytállásukat. 
Kívánunk a jövőre nézve is kitartást ehhez a

nehéz, ám de magasztos feladathoz, 
mert ahogyan Nagy László 

megfogalmazta:

„Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,

Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!"

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete

SEMMELWEIS NAP,
A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY NAPJA

Minden év július elseje a magyar egészségügy legnagyobb
ünnepe. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, az anyák
megmentője. Semmelweis Ignác nevét orvostörténeti múze-

um, emléktábla, és orvosi egyetem is büszkén viseli.

Ezúton is köszönet és megbecsülés 
az egészségügyi dolgozóknak!

Az egészségügyben dolgozók, orvosok, ápolók odaadó,
fáradságos munkájukkal minden nap mások felépülését,

gyógyulását szolgálják.

Szigetbecse Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Tisztelt Lakosság! 
Ahogy az édesanyákat, úgy az édesapákat
is megünnepeljük minden évben, hiszen az
édesapák szeretetére és gondoskodására
ugyanolyan szüksége van egy gyermek-
nek, mint az édesanyjáéra. Ez évben a
koronavírus veszély miatt el kellett halasz-
tanunk az anyák napi ün nepséget és a
2019-ben született gyermekek emblémái-
nak felrakását az életfára, ezért ezt most

Apák napja alkalmából
2020. június 19-én (pénteken)

17.00 órakor
kis ünnepség keretében fogjuk megtartani
az Életfánál. Az érintett szülőket és hozzá-
tartozóikat  – személyre szóló meghívóval –
de ezúton is szeretettel meghívjuk a kis
ünnepségünkre. 

Édesapámnak

Ha valaki megkérdezné 
e szó mit jelent nekem?
Talán zavarba jönnék,

s nem tudnám mit 
mondjak hirtelen.

Szeretet?
Törődés?
Figyelem?

De hangosan csak 
ennyit mondanék:

Nekem a Mindenem!
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Szeretettel köszöntjük a 90 éves Vilmi nénit

Mindenki, aki megélte, vagy a történel-
mi tanulmányaiban olvasott róla, tudhatja,
hogy a II. világháború utáni években tör-
tént kálvária, lakosságcsere, kitelepítések,
betelepítések nagyon megviselték, nehéz-
zé tették az akkor élő emberek életét. Ilyen
körülmények közt került a Kiss család is
Szigetbecsére. Születésnapja alkalmából
én is felkerestem otthonában, az idős korá-
ban is mindig elegáns, szép arcú és barát-
ságos Vilmi nénit.

– Honnan indult az élete Vilmi néni?
1930-ban születettem Negyed települé-

sen,  a mai Szlovákia területén. A községet
a trianoni békediktátum aláírása által

Csehszlovákiához csatolták. 1938 és 1945
között újra Magyarország része volt. Azt
mondhatom, hogy az egész Nyitra várme-
gyét a gazdag mezőgazdasági termelés jel-
lemezte. Szüleim földműveléssel foglalkoz-
tak. Én harmadik gyermekként születtem
Jenő bátyám és Joli nővérem után. Érsek-
új várra jártam polgári iskolába. Csa -
ládomat 1947-ben áttelepítették Magyar -
or  szágra, mi itt kaptunk családi házat
Szigetbecsén. Bátyám és nővérem is itt ala-
pított családot. 

– Hogyan tudtak beilleszkedni?
A háború utáni évek, a deportálás, a ki -

telepítés utáni évek eléggé megkeserítették

Márai Sándor: Ajándék
És mégis, ma is, így is,

örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,

a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,

a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,

egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!

Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban, 
minden pillanatban!

Ajándék ez, csodálatos ajándék.
A földig hajolok, 

úgy köszönöm meg.

Megható perceknek voltunk tanúi május 1-én,
amikor is 90. születésnapja alkalmából Major
Bélánét, Vilmi nénit a Szigetbecsei Önkormány-
zat nevében Sósné Michélisz Edina polgármester
és Csoba Attiláné alpolgármester felkeresett ott-
honában és szeretetteljes szavakkal köszöntötte. 

Jókívánságaik, megbecsülésük és tiszteletük
jeléül virágkosarat ajándékoztak és egy verssel
köszöntötték e szép kort megélt nénit. 

A köszöntő alkalmából átadták Magyarország
miniszterelnöke által aláírt „Emléklapot”. Vilmi
néni könnyes szemekkel fogadta a jókívánságo-
kat.

Egy kis beszélgetés a születésnapos Major Béláné, Vilmi nénivel
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az életet, a hangulatot a
faluban. Innen is sok német
ajkú családot elvittek, he -
lyette bennünket hoztak,
mindenkinek nehéz volt, ne -
künk is, hiszen nem mi akar-
tunk idejönni. Áttelepülésünk
után én még nem tudtam
egyből eljárni dolgozni.
Édesanyám sokat beteges-
ke dett, s 3 évig én gondoz-
tam a nővérem kisfiát, Gye-
nes Antit is, mivel anyukája
tbc-s lett, s így nem lehetett
a gyermeke közelében. Húsz
éves koromtól tudtam eljár-
ni dolgozni, először Rácke -
vén a népboltban kaptam
munkát eladóként, majd a Csepel Autógyár
Bérosztályára ke rültem ügyintézőnek. Eb -
ben az időszakban még nehéz volt elhe-
lyezkedni. Amikor már dolgoztam a gyár-
ban, többen hozzám fordultak becsei lako-
sok, így közreműködésemmel sikerült elhe-
lyezni őket a gyárban. Családunknál is
több ember dolgozott napszámbérben, mi
így tudtunk segíteni a rászorulókon, a
nagycsaládosokon.  

Jenő bátyám magával hozta a kint tanult
mezőgazdasági ismereteit, s igyekezett itt a
faluban fellendíteni a földművelést. Sokáig
volt a Termelőszövetkezet elnöke. Ideérke -
zé semkor ebben a faluban még nem volt
villany, így édesapám, Kiss Benő, aki ak -
kor 51 éves volt, fogott hozzá, kereste a
lehetőséget a falu villamosításának megol-
dásához. A villanyhálózat kiépítése 1949-
re sikerült, de csak a Fő utcán. Hosszú
évek teltek el, mire az egész faluban kigyul-
ladt a fény. Édesapám súlyos beteg volt.
Márt 18 éves korában részt vett az első
világháborúban. A Piave folyónál fényszó-
rósként szolgált, ahol nagyon megfázott,
ami egész életét beárnyékolta. Ennek elle-
nére a közéletben tevékenyen részt vett.
Nővéremnek a férje jó szakember volt, ő
faragta a keresztet a régi templom helyén,
valamint a katolikus templom bejárati
ajtaját is. Csodálatos sakk asztalt készített
a falu részére utolsó ajándékként.  Mivel a
falu egy teljesen római katolikus közösség
volt, így nem találtuk meg a közös nevezőt.
A felvidékről több evangélikus és reformá-
tus család érkezett. Így kénytelenek voltunk
református gyülekezetet létrehozni. Egy
ismerősünket felkerestük, s neki köszönhe-
tően sikerült a falu elején lévő egyik épüle-
tet a református egyház tulajdonába adni
és 1949-ben református imaházat kialakí-
tani benne. Sokat kellett dolgozni a fiata-
loknak is a megélhetésért, de azért szorí-

tottunk időt egy kis szórakozásra is. Szí ve -
sen emlékszem vissza ezekre az időszakok-
ra, a nekem szóló szép éjszakai szerená-
dokra. 

Egyik alkalommal a munkahelyemtől
kaptam ajándékba egy hajóutat Auszt -
riába, melyre el is utaztam. Sok barátot
megismertem ezen az úton, a kirándulá-
son. Így hozott össze a sors Major Bélával,
akivel később házasságot is kötöttem.
Akkor már 41 éves voltam. Úgy vállaltam
a házasságkötést és a kint maradást
Ausztriában, hogy a magyar állampolgár-
ságról nem voltam hajlandó lemondani.
Nehéz volt abban az időben, de sikerült
megkapnom a kettős állampolgárságot,
mely a mai napig megvan. Férjemet, aki
hentes volt, sajnos hamar elveszítettem
kiújult gyermekkori betegsége miatt. Újra
egyedül maradtam, majd később megis-
mertem Józsefet, akivel együtt éltem a
20 -80 ban bekövetkezett haláláig. Sokszor
utaztam eddig a szomszéd országba és
vissza. 

Büszke vagyok még arra is,
hogy községünkben van egy
André Kertész Mú zeum, s még
büszkébb arra, hogy Kertész
szigetbecsei látogatásához – ha
nem is köztudott – nagyban
hozzájárultam. Ausztriában v o l-
tam, amikor olvastam a világ-
hírű fotóművész tervezett láto-
gatásáról egy cikket, benne a
„Falusi madonna” c. fotójával.
Ezt az újságcikket, fotót kivág-
tam, s postán elküldtem Becsé -
re nővéremnek. Akkor még a
községben lakók nem tudták,
hogy Ker tész milyen híres fotós. 

– Hogyan éli napjait?
Gyermekem nem született, de szeren-

csésnek mondhatom magam, hiszen testvé-
reim által szerető család, rokonság vesz
körül. A barátok, ismerősök, családtagok
közül sokan tanulmányaik, szorgalmuk,
kitartásuk révén jó egzisztenciát építettek
ki maguknak, mindig segítenek, ha hozzá-
juk fordulok. Már kiskoromban is sok
olyan ember, család vett körül, akik mű -
veltségük, emberszeretetük révén, tanítot-
tak, foglalkoztak velem és testvéreimmel,
sokat köszönhetek nekik. Engem is nagyon
érdekel az irodalom, költészet, filmek,
kicsit a politika is. Hallgatom a rádiót,
nézem a televíziót, olvasok. Idős korom
ellenére ellátom ma gam, főzök, mosok.
Van gondozóm, Ildikó, aki mindenben a
segítségemre van, amit én már nem tudok
elvégezni. Egész életemben egészségesnek
mondhattam magam, most is a lábam fáj
komolyabban, bottal tudok már csak közle-
kedni, más panaszom nincs. Sokat jelent
számomra a községben tevékenykedő
Nyugdíjas Klub, ha csak tehetem, elme-
gyek a klubestekre, kikapcsolódok, beszél-
getek, megnézem és meghallgatom műso-
rukat, előadásukat. Most is nehezen várom
a Klub újbóli beindulását a vírus veszély
elmúltával, hogy ott is megünnepelhessük
születésnapomat.

Úgy gondolom, hogy kitartó munkájuk-
nak, emberszeretetüknek köszönhetően
elég jól sikerült a Kiss családnak beillesz-
kedni az itt élő lakosság körébe. Azt kívá-
nom Vilmi néninek, hogy továbbra is tart-
sa meg kedves, barátságos jellemét, jó
memóriáját, segítőkészségét! Reméljük,
hogy még sokáig jó egészségben tudja
látogatni a klubtársait! Sok boldog, hosszú
éveket kívánok a Krónika szerkesztősége
nevében is! 

Lumei Joli
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Önkormányzatunk 2019-ben beadott Magyar Falufejlesztési Programban
négy pályázatot nyert el. Az elnyert támogatásokból több fejlesztés is elkez-
dődött.

Így a temető ravatalozó épületében a vizesblokk kiépítése és az épület mel-
lett a járda felújítása. Az elnyert pályázathoz a szennyvízelvezetéssel kapcso-
latos költséget az Önkormányzat biztosította. Ez a beruházás a közeljövőben
befejeződik.

Az óvodaudvar játszóeszközök vásárlására kapott támogatásból az új óvoda
udvarába megvásároltuk és telepítettük az új játszóeszközöket. Költségvetési
forrásból elkészült a hinta alá az ütéscsillapító felület, és megtörtént a játszó-
eszközök ellenőrzése, tanúsítása. 

A Réti utca járdaépítéshez anyagköltségre nyertünk közel 5 millió forintot,
ez az összeg az építőanyag költségét nem fedezi teljesen. Önkormányzatunk-
nak a beruházás megvalósításhoz még ki kell gazdálkodni több millió forintot
munkadíjra és anyagköltségre. 

Az önkormányzati utak felújítására kapott 27,8 millió Ft támogatás szintén
kiegészítésre szorul, mivel a pályázatban beadott technológiával, a megadott
útszakasz teljes hosszán vállalt útfelújítást nem lehet megvalósítani. 

A koronavírus járvány veszélyhelyzet ideje alatt sikerült felújítani játszóte-
reinket. Köszönet a munkát végző Szeredi Tamásnak, Bodor Attilának és köz-
hasznú dolgozóinknak. A játszóeszközök biztonságos használatának engedé-
lyezéséhez a tanúsítvány beszerzése folyamatban van. Az engedélyezés után
nyithatnak meg játszótereink. Ugyancsak felújításra kerültek a Tanösvényen
lévő fa építmények, kis házikó, kilátó stb. 

Szigetbecsei Tóparti Óvoda és a Szigetbecsei Önkormányzat
nevében szeretnénk kinyilvánítani köszönetünket mindazoknak,
akik valamilyen módon már támogatták és támogatják az immá-
ron elkészült szép, új óvodánkat. 

Az udvaron elhelyezett két homokozó (faanyag, festék, homok,
összeállítás) teljes mértékben szülői munkával és anyagi támogatás-
sal valósult meg. A két régebbi udvari játék felújításában és lefesté-
sében is szülői segítséget kapunk. Terveink között szerepel még a
csoportszobákból nyíló teraszok fölé a polikarbonát és az ereszcsa-
torna felhelyezése, melyre, még teljes mértékben nem áll rendelke-
zésünkre a megvalósításhoz szükséges összeg, de már így is nagyon
sok anyagi felajánlást kaptunk, illetve kivitelezéshez is meg vannak
a segítő szülők és helyi lakosok. Hálás köszönet mindazon lakosok-
nak, akik szobanövényeket adományoztak óvodánknak, ezzel is
barátságosabbá, otthonosabbá tehettük intézményünket. Igaz, van-
nak még hátra teendők, de nagyon lelkesítően hat ránk, hogy egy

rendkívül segítőkész közösség részesei lehetünk, hiszen nem csak a
szülők, de a település lakosai is nagyszerű összefogásról és segítő-
készségről tettek és tesznek tanúbizonyságot. 

Mivel még folyamatban vannak a támogatásokból megvalósuló
munkálatok, ezért a teljes befejezést követően szeretnénk minden
segítőnket, támogatónkat név szerint megemlíteni, amit majd az
újság következő számában szeretnénk megjelentetni.

Hálás köszönet minden egyes felajánlásért és minden perc
munkáért mindazoknak, akik valamilyen formában részt vettek,
és még továbbra is részt fognak venni ennek a megvalósult álom-
nak a létrejöttében!

„Rengeteg jóindulat van az emberekben, segíteni vágyás, 
s ha valami rendkívüli esemény történik, rögtön felszínre tör. 
Az emberek jók!” (Szabó Magda)

Schneckné Bukovszky Judit intézményvezető

Beruházásokról, felújításokról tájékoztató 

Köszönetnyilvánítás



Mint ismert, a kormány a koronavírus-
járvány miatti veszélyhelyzet 2020. márci-
us 11-i kihirdetésével az önkormányzatok
esetében a képviselő-testületek hatáskörét
a polgármesterek kezébe adta. Vagyis min-
den döntést, amit eddig a testület, valamint
a bizottságok hoztak meg, a veszélyhelyzet
ideje alatt a polgármester hozott meg.
Községünkben ezek a döntések a Kép -
viselő-testület valamennyi tagjával – tele-
fonon, internetes levelező rendszeren
keresztül – történő egyeztetés után szület-
tek meg:

Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Magyar Falu Prog -
ram keretében az MFP-KTF/2020
„Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoz-
tatás” című pályázati felhívásra pályázatot
nyújt be 30.000.000 Ft támogatásra, ren-
dezvénytér felújítására. 

Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Magyar Falu Prog -
ram keretében az MFP-BJA/2020 „Önkor-
mányzati járdaépítés/felújítás anyagtá-
mogatása” című pályázati felhívásra
pályázatot nyújt be 5.000.000 Ft támoga-
tásra, a Szigetbecse, Petőfi Sándor utcai
járda felújítására. 

Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Magyar Falu Prog -
ram keretében az MFP-ÖTU/2020
„Önkormányzati tulajdonban lévő út,-
hídépítés/felújítás” című pályázati felhí-
vásra pályázatot nyújt be 30.000.000 Ft
támogatásra, a Szigetbecse, Balassi tér,
Lórévi út, Fortuna köz és Páva utca felújí-
tására

Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Magyar Falu Prog ram
keretében az MFP-AEE/2020 „Orvosi esz-
köz” című pályázati felhívásra pályázatot
nyújt be 2.668.751 Ft támogatásra, or vosi
eszköz és védőnői eszköz beszerzésére. 

Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Magyar Falu Prog -
ram keretében az MFP-KKE/2020 „Köz -
terület karbantartását szolgáló eszközbe-
szerzés” című pályázati felhívásra pályá-
zatot nyújt be 15.000.000 Ft támogatásra,
közterület karbantartását szolgáló eszköz,
kisgép beszerzésére. 

A pályázati dokumentációk összeállítá-
sával, valamint a pályázat benyújtásával a
Tempo-Consulting Kft.-t bízza meg. A
megbízási díj összege pályázatonként
nettó 40.000 Ft + áfa, amely a pályázat
benyújtását követően esedékes, plusz a
pályázattal elnyert támogatás 3%-a + áfa,
de minimum 200.000 Ft + áfa, amely a
pályázat támogatása esetén, a támogató
döntésről szóló kiértesítéskor esedékes.

Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, a Magyar Falu Prog -
ram keretében az MFP-OUF/2019. kód-
számú „Óvoda udvar, játszóudvar kialakí-
tása” című projektben telepített hinták alá
ütéscsillapító felület kialakításával a leg-
kedvezőbb határidőre teljesítő Lendvai-Ép
Kft.-t (székhely: 2300 Ráckeve, Marossy
u. 11., adószáma: 14349047-2-13) bízza
meg.

Szigetbecse Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete, a  KEHOP-5.2.9.-16-
2017-00181 számú „Energetikai korsze-
rűsítés megvalósítása Szigetbecse telepü-
lésen” tárgyú beszerzési eljárásában a
bíráló bizottság javaslata alapján a kivite-
lezés elvégzésével a 

1. rész – Építési munkák Profil Center
Kft. (2321 Szigetbecse, Balassi tér 6.)
44.571.804 Ft

2. rész – Napelemek telepítése Korax
Gépgyár Kft. (2300 Ráckeve, Sillingi
út 30.) 3.708.000 Ft

Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2019. évi ellá-
tásáról készült átfogó jelentést, amely a
Ráckeve és Környéke Család- és Gyer -
mekjóléti Központ beszámolóját is tartal-
mazza, elfogadja.
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SZIGETBECSE KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSA

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Szigetbecsei Közös Önkormányzati
Hivatalbaban Szigetbecse, Makád és Lórév településeken az ügyfélfogadás 2020. júni-
us 2. napjától ismét a megszokott rend szerint alakul:

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal székhelye:
2321 Szigetbecse, Petőfi S. u. 34. 
Tel.: 06-24/513-510, Fax.: 06-24/513-511
Központi e-mail cím: szigetbecse@upcmail.hu

Az ügyfélfogadás rendje a székhelyen: 
Hétfő: 13.00 - 18.00 óráig
Szerda: 8.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig tart. 

Anyakönyvi ügyekben a várakozás és az ebből adódó fokozott fertőzésveszély elkerü-
lése érdekében kérjük, hogy az penzugy1.makad@upcmail.hu e-mail címen, vagy az
alábbi telefonszámon előzetesen időpontot egyeztetni szíveskedjenek: 70/319-3459

Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy az irodákban egyidejűleg csak azon személyek tar-
tózkodjanak, akik az ügyeiket intézik. 
Az ügyfélfogadást biztosító irodákba történő belépés előtt javasoljuk a kihelyezett kéz-
fertőtlenítők használatát, és kérjük Önöket, a szájat és orrot eltakaró maszk, sál, vagy
kendő viselésére.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott 

önkormányzati döntésekről
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Budapesten születtem, de életem első felét
Székesfehérváron töltöttem, ahol 1994-ben a
Hunyadi Mátyás Közgazdasági Szakkö zép -
iskola számvitel-gazdálkodás tagozatán érett-
ségiztem.

Elsőként 1999-ben szereztem felsőfokú vég-
zettséget Szekszárdon az Illyés Gyula Peda -
gógiai Főiskolán (Pécsi Tudományegyetem
része), és Székesfehérváron pedagógusként
kezdtem dolgozni. Majd 2000. év tavaszától
2008 tavaszáig a Multi Center Oktatási köz-
pont vezetőjeként tevékenykedtem, eleinte
Székesfehérváron, majd 2002-ben történt
házasságkötésemet követően Budapesten, ahol
a VII. kerületi Művészeti és Informatikai

Szak középiskolában már jogi alapismereteket
is tanítottam. Munka mellett 2008-ban Bu da -
pesten az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
jogász végzettséget szereztem.

Gyermekeim születését követően Sziget -
szent mártonba költöztünk – ahova férjemet a
nagyszülőkkel töltött szünidők emlékei kötöt-
ték –, ők már itt jártak óvodába, majd
Ráckevére a Katolikus Általános Iskolába, és
jelenleg mindketten az Ady Endre Gimnázium
tanulói. A családra tekintettel számomra ké -
zenfekvő volt, hogy amint lehet a szigeten
keresek állást, ezért 2009 őszétől közel két
éven át Szigetszentmiklósra egy ügyvédi iro-
dába jártam dolgozni. Ezt követően 2011
őszén nyílt lehetőségem  pályázatot benyújtani
Ráckeve Város Önkormányzatához, ahol ha -
tósági területen számos eljárás (birtokvédelmi,
telepengedélyezési, szabálysértési eljárás,
hatósági ellenőrzések) lefolytatása, jogszabály
értelmezés és alkalmazása vált a munkaköröm
részévé. 

A közigazgatási szervezetrendszer átalakítá-
sa révén 2012  áprilisától a szabálysértési terü-
lettel együtt a Pest megyei Kor mányhivatal
Hatósági Osztályán, majd 2013 januárjától a
létrehozott Ráckevei Járási Hivatal Hatósági
Osztályán folytattam tevékenységemet, ahol
szabálysértési területen jogharmonizációs
folyamatban is részt vettem, hatósági és törvé-
nyességi ellenőrzési eljárásokat is lefolytattam,
a járáshoz tartozó 11 települési önkormányzat
vezetőivel kapcsolatot tartottam. 

A közigazgatási szakvizsga  letéte lét köve-
tően, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
2014-ben elvégeztem a Közigazgatás és veze-
tés minősített képzést, és 2016-tól az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság tagjaként  aktí-
van közreműködtem a köztisztviselők alap- és
szakvizsgáztatásában. 

A közigazgatásból 2018 tavaszától 2 évnyi
„kitérőt” tettem a Ráckevei Járásbíróságra,
ahol bírósági titkárként végrehajtási, polgári,
büntető és szabálysértési ügyszakokban dol-
goztam. Ez időszak alatt is folyamatosan nyo-
mon követtem a  környező települések életét,
változásait, és 2020 márciusában megpályáz-
tam a Szigetbecsei Közös Önkormányzati
Hivatal aljegyzői pozícióját. Az elmúlt két
hónapban – bár a veszélyhelyzet jelentősen
megnehezítette – sikerült megismernem a hi -
vatal működését, annak nehézségeivel együtt.
A körjegyzőség miatt  minden kolléga több-
szörösen túlterhelt, de ennek ellenére segítő-
készek, és lelkiismeretesen végzik  munkáju-
kat.  

2020. június 1. napjától én veszem át a
közös hivatal irányítását, amely megtisztelő
számomra. Bízva a saját képességeimben,
problémamegoldó gondolkodásomban és a
hivatali apparátus szakmai tapasztalatában,
pozitívan és nyitott szívvel állok hozzá a kö -
vetkező évek kihívásaihoz, tudva azt, hogy
együttes erővel elősegítjük a közös hivatalhoz
tartozó Szigetbecse, Makád és Lórév települé-
sek fejlődését. 

A Közös Önkormányzati Hivatalnál
több személyi változás történt az elmúlt

időszakban, ezért ismertetjük a 
munkatársak neveit:

Jancsó Emőke jegyző
Csománé dr. Dreska Hajnalka aljegyző
Balázsné Millei Anikó pénzügyi főelőadó
Gacs Ilona Irma igazgatási főelőadó
Kis József adóügyi ügyintéző
Kisné Magyar Piroska ügyiratkezelő
Kozmáné Szabó Andrea Kitti pénzügyi
előadó
Major Alexandra pénzügyi főelőadó
Szűcs Sándorné pénzügyi előadó
Kátai Péter műszaki vezető főtanácsos
Antal Mária vezető főtanácsos
Baracskai István főtanácsos
Ács Szilvia adóügyi ügyintéző
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A trianoni békeszerződés az
első világháborút lezáró Párizs
környéki békeszerződések rend-
szerének ré szeként a háborúban
vesztes Ma-gyar ország (mint az
Osztrák–Ma gyar Monarchia
egyik utódállama) és a háború-
ban győztes antant szövetség
hatalmai (Nagy-Britannia,
Franciaország, Olaszország,
Japán, Belgium, Kína, Kuba,
Görögország, Nicaragua,
Panama, Lengyelország,
Portugália, Románia, a Szerb-
Horvát-Szlovén Állam, Sziám
és Cseh-Szlovákország) között
létrejött békeszerződés, amely többek között
az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása
miatt meghatározta Magyarország új határa-
it és sok kis multinacionális államot hozott
létre a birodalom helyett. 

A szerződést a felek, budapesti idő szerint
1920. június 4-én írták alá a Versaillesi Nagy
Trianon-kastélyban, a La galérie des
Cotelles-ben. A szerződésben a győztes
felek kijelentik, hogy Magyarország felelős
a háborúban győztes államoknak okozott
károkért, a VIII. rész további cikkeiben és
függelékeiben pedig részletesen szabályoz-
zák az ennek következtében teljesítendő
jóvátétel feltételeit. A szerződésbe foglalt
megállapítások megegyeztek az Edvard
Benes cseh politikus által megfogalmazot-
takkal, aki így vélekedett: „Az egész világ
elborzadt ... és megértette, hogy a háborút
nem egyedül az egykori Osztrák–Magyar
Monarchia végzetes politikája robbantotta
ki, hanem sokkal inkább Budapesten, mint
Bécsben készítették elő.”

Az 1920. évi június hó 4. napján a
Trianonban kötött békeszerződés 161.
cikke: 

„A Szövetséges és Társult Kormányok ki -
jelentik és Magyarország elismeri, hogy
Ma gyarország és szövetségesei, mint e vesz-
teségek és károk okozói, felelősek mindazo-
kért a veszteségekért és károkért, amelyeket
a Szövetséges és Társult Kormányok, vala-
mint polgáraik az Ausztria-Magyarország és
szövetségesei támadása folytán rájuk kény-
szerített háború következményeképpen
elszenvedtek.”

A trianoni békeszerződést a Magyar
Királyság nevében az 1920 márciusában
Horthy Miklós által kinevezett Simonyi-
Sem-Adam-Kormány képviseletében és

felhatalmazásával Benárd Ágost, a magyar
kormány népjóléti és munkaügyi minisztere,
a küldöttség vezetője és Drasche-Lázár
Alfréd rendkívüli követ és államtitkár írta
alá. A választás azért esett rájuk, mivel a
rangos és közismert politikusok egyike sem
akarta magát kompromittálni a hazánkra
nézve végzetes és máig is meghatározó tria-
noni békeszerződés aláírásával.

Az első világháborúban győztes antantha-
talmak elsődleges célja Németország és a
háborúban vele szövetséges országok alap-
vető meggyengítése volt. Ezen felül céljuk
volt a jelentős háborús jóvátétel követelése,
valamint a soknemzetiségű nagyhatalmak
egységének megtörése is, mint amilyen az
Osztrák–Magyar Monarchia vagy az Osz -
mán Birodalom volt. A döntéshozók a ma -
gyarokkal szembeni Európa-szerte létező
ellenséges hozzáállást sem tudták figyelmen
kívül hagyni.

A történelmi okirat Magyarország (Ma -
gyar Királyság) új határainak megállapítása
mellett 35 000 főben korlátozta a magyar
hadsereg létszámát, megtiltotta légierő és
nehézfegyverek tartását. Tartalmazta az
akkor létrejött Népszövetség alapokmányát
is.

A szerződést nem írta alá a szintén az
antanthoz tartozó Amerikai Egyesült Álla-
mok, amely akkor nem lett tagja a Népszö -
vetségnek. Az USA és Magyarország ké-
sőbb Washingtonban kötött békét: ez a Nép -
szövetségre vonatkozó cikkelyek kivételé-
vel szó szerint megegyezik a trianonival. Az
ily módon létrejött I. világháború utáni
kényszer-békerend azonban összeomlott.

„Semmi kétség, hogy Magyarországot
igazságtalanság érte, s ez az igazságtalan-
ság olyan természetű volt, amelybe jó lélek-

kel nehéz volt belenyugodni: a
történeti Ma gyarország területi
állományát az etnikai elv alapján
bontották széjjel, ugyanakkor
azonban ezt az etnikai elvet
Magyarország terhére nyilvánva-
lóan megsértették.” 

(Bibó István történész)
Azon a napon helyen valami

rettenetes és érthetetlen dolog tör-
tént velünk, magyarokkal. A vi -
lágháborút lezáró békediktátum-
mal a századforduló táján annyira
fényesnek látszó magyar jövő, a
felvirágzás megszakadt. A Kár -
pát-medencét hat ország között

osztották fel. Elvették tőlünk és másoknak
adták volt területeinknek közel háromne-
gyedét (72 %), lakosainknak pedig közel
kétharmadát (64 %). Minden három magyar
közül egy – összesen 3,3 millió – idegenbe
kényszerült. A kereken szép Magyar
Birodalomból (325 ezer km2, 20,9 millió
lakos) nekünk csak egy apró csonkot hagy-
tak (93 ezer km2, 7,6 millió lakos), amely
nemcsak torzó volt, hanem gazdaságilag
szinte életképtelen is.

A termőterületeink java, nemrégen kiépí-
tett iparunknak a jobbik hányada, ásványle-
lőhelyeinknek a 90 százaléka odaveszett.
Vasútvonalaink jórészét másnak ajándékoz-
ták, elvágtak minket a tengertől és megbéní-
tották kereskedelmünket azáltal, hogy gaz-
dasági blokád alá helyezték hazánkat. Ezen
felül súlyos kártérítésre is köteleztek minket,
ami pénzügyi csődbe juttatta országunkat.

Szellemi örökségünktől megfosztottak.
Az elorzott területeken igen gyors menetben
számolták fel iskoláinkat, kulturális, tudo-
mányos és vallási intézményeinket. A ma -
gyar szellem óriásait elűzték, lehetetlenné
tették, avagy fizikailag likvidálták. Közel
400 ezer magyart kényszerítettek otthona
elhagyására és idegeneket telepítettek az
egykor volt magyar földre. Népünktől még
nyelvét is megpróbálták megtagadni és a
kényszerek hatására rohamos lendületet vett
a magyarság asszimilálódása.

A trianoni békeszerződésre emlékezve
június 4-ét a magyar Országgyűlés 2010-
ben a nemzeti összetartozás napjává nyil-
vánította.
(Forrás: Halassy Béla: Miért éppen
Trianon, Wikipédia)

Lumei Joli

Nemzeti összetartozás napja, június 4-e
Soha nem múló fájdalom a magyarságnak. 100 éve írták alá a Trianoni békeszerződést
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Hazánkban az első óvo-
dák már a 19. század ele-
jén megkezdték működé-
süket. A legelső a
Brunszvik Teréz által
1828. június 1-én Budán,
a krisztinavárosi Mikó
utcában megnyitott óvoda
volt.

Az első falusi kisded-
óvót 1836-ban Bezerédi
Amália alapította a Tolna
megyei Hidja-pusztán.

1828-ban még kevés
európai város dicsekedhe-

tett effajta intézménnyel, a Habsburg-monarchia területén az első a
budai „angyalkert” volt. Samuel Wilderspin 1823-ban adta közre
első munkáját a kisgyermek neveléséről. Ennek Werheimer-féle for-
dítása adta a példát Brunszvik Teréznek és ez a mű ösztönözte arra,
hogy ezt az új nevelési intézményt meghonosítsa hazánkban.

Az angliai példa hatására itthon is létre kívánt hozni olyan egyesü-
letet, melynek feladata az óvodai nevelés elterjesztése, szervezése.
Brunszvik Teréz terve az, hogy a budai és pesti kisdedóvók mintájá-
ra az ország más városaiban is létesüljenek óvodák. Az an -
gyalkerteket kétéves kortól hétéves korig látogathatták a gyermekek,
utolsó évben elemi ismereteket sajátítva el. Ennek különösen a sze-
gényebb népréteg gyermekei között volt jelentősége, mivel ők nem
juthattak el az alsó fokú iskolába. Így hát már az „óvoda” elvégzése
után hasznos tagjává váltak a családnak, illetve a háztartásnak.

Szintén angliai mintára férfi tanítók látták el az angyalkert vezeté-
sét, Brunszvik Teréz azonban már az első intézmény megalapításakor
hangoztatta, hogy erre a feladatra elsősorban a nők alkalmasak. A
gyerekek életkora 2-6 év között volt. 48 órát töltöttek hetente az óvo-
dában, ahol igyekeztek számukra különösen hasznos ismereteket
nyújtani.

Tanultak: olvasást, számolási és geometriai alapismereteket, gram-
matikai alapokat, zoo-
lógiát, illetve megis-
mertették velük az
ember testrészeit és a
környezetben előfordu-
ló tárgyakat. Fog lal -
koztak földrajzi, termé-
szetrajzi, technológiai
és egészségtani ismere-
tekkel is. A gya  korlati
életre való felkészítés
jegyében bemutatták
nekik a leggyakoribb
mesterségeket, foglal-
kozásokat, időszámítási
ismereteket és a hasz-
nálatban lévő pénzegy-
ségeket is megismertet-
tek velük.

A tanítók nagy gondot fordítottak a gyerekek valláserkölcsi neve-
lésére is. Jól érzékelhető erkölcsi tanulságokat tartalmazó mesék, ver-
sek mellett nevelő szándékkal átszőtt szövegű dalocskák is elhang-
zottak. Az óvoda életéből nem hiányoztak a tornagyakorlatok és a
játék sem. Délben abbahagyták a foglalkozást, mert mindenki haza-
ment és otthon ebédelt.

Brunszvik Teréz az óvodákat elsősorban erkölcsépítő, a jóra veze-
tő, a képességeket kibontakozni segítő intézményeknek szánta, ame-
lyek „a felvétetett gyermekekre, mint megóvó, gyógyító és előkészí-
tő intézetek hatnak.  Úgy gondolta, hogy azon különbféle veszedel-
meket, amelyek őket körülveszik, elhárítják, testi s lelki hibáikat –
mennyire lehet – meggyógyítják, s minden tehetségeket kifejtik s
művelik; azon kívül a jót, igazat, szépet elfogadókká, úgy a rosszat,
igaztalant, dísztelent kerülőkké teszik.”

Az iskolai és óvodai nevelési terület markáns szétválásának fontos
dátumai az 1845-ös királyi rendelet, mely meghatározta a tankötele-
zettséget, majd az 1868-as Eötvös-féle népiskolai törvény és az
1891.évi XV. törvénycikk a kisdedóvásról. 

Óvodai nevelés kezdetei Szigetbecsén
A budai óvodák mellett hamarosan vidéken is megjelent ez az

intézménytípus. Az első falusi óvodát a dolgozni járó szülők, gazda-
ságban, termelőszövetkezetekben munkát vállaló asszonyok gyerme-
kei számára létesítették. Elsődlegesen itt is őrizték és gondozták a
gyerekeket, de igyekeztek sok hasznos ismeretet is megtanítani szá-
mukra. Rendelkezésünkre álló adatok, dokumentumok, szóbeli törté-
netek alapján elmondhatjuk, hogy az 1900-as évek elején már közsé-
günkben is járhattak a gyerekek óvodába. Egy csoport volt csak, s a
gyerekekkel egyetlen óvónő és egy dadus foglalkozott. A legrégebb-
ről megmaradt óvodás csoportképünk 1901-ben készült, melyen az
1897-ben született Popovics István (Fejesné Schwarcz Erzsébet dísz-
polgárunk nagypapájának) óvodás is rajta van. A fotó eredetije a Fa -
lu házunkban megtalálható. Következő legrégebbi fotónk 1949-ben,
1953-54-ben, majd 1955-ben készült óvodásainkról. Óvó néni ekkor
Feigl Boldizsárné, Mária néni, dada Rácz Jánosné, majd Viglási
Jánosné volt. 

Az első óvodá-
sok Szigetbecsén
a mai Pol -
gármesteri Hiva -
tal épületének ta -
nácskozó termé-
ben kaptak helyet.
Innen helyezték át
az óvodásokat a
Holtág partján
fekvő „Nagy óvo -
dába”. Vrbovszky
Andrásné, Eszkó
óvó néni 1955-
ben lett Sziget be -
csére kihelyezve,
mint ké pesített
óvó nő. Elmon dá -
sa szerint: 

A magyar óvodai nevelés kezdetei
„Az, amit az ember ebben az életkorban felfog, kihat egész életére.”

Brunszvik Teréz
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„Az óvo da nagyon szegényes volt. Egy pár gyerek futkározott, de
aranyosak voltak, mindjárt körbefogtak, kérdezgettek. Rendetlen,
bozótos, gazos udvar. Homokozó, mászóka, hinta
semmi nem volt. A játékok is szegényesek, egy pár
koszos kocka, egy-két keréknélküli kocsi. A kerítés
is rossz volt az utcára, a tó felül. Nagyon kellett
vigyázni, hogy a gyerekek bele ne essenek a tóba.
Bizony harcot kellett vívnom a higiéniáért is. Ami
már akkor is meg volt, a gyermek és óvó néni
közötti szoros kapcsolat, nagy-nagy szeretet,
ragaszkodás.”  

Ebben az időtájban az óvodában volt a főzés is.
Az óvónőknek és a dadusoknak el kellett látni a
nevelésen kívül az anyagbeszerzést, könyvelést,
főzést, fűtést, szinte mindent. Éjszakába menően
kellett dolgozniuk, hogy nappal a nevelés legyen
az elsődleges. 

Óvónőink igyekeztek minden tőlük telhetőt
megtenni az óvodai épület felújítása, átalakítása,
technikai berendezéseinek fejlesztése, játékok be -
szerzése érdekében. Partner volt ebben az akkori
községi elöljáróság, termelőszövetkezet, Csepel
Autógyár, a Papírgyár, valamint a szülők is segítet-
tek, ahol tudtak. Így fokozatosan lett színvonala-
sabb az óvodai élet, egyre több kiránduláson vettek
részt, ismerkedtek a környező települések gyerme-
keivel, a települések nevezetességeivel. Amikor
lehetett a Holtág szélén szaladgáltak, télen szán-
kóztak, megemlékeztek ünnepeinkről.

Idővel egy óvó néni és egy dadus már nem tudta
ellátni a megnövekedett feladatokat, ezért bővítet-
ték a létszámot, képesített és képesítés nélküli dol-
gozókat is alkalmaztak, így már délelőttös és dél-
utános műszakban is tudtak vigyázni a gyermekek-

re. Egyre jobban nőtt a gyermeklétszám, így az 1970-es évek elején
átköltözött egy csoport az ún. „Sutus házba”, a volt kisóvodába.  

Az épületek állapota azonban az idő múlásával egyre rosszabb lett,
ezért a helyi Önkormányzat a 2010-es években pályázatot adott be új
óvoda építésére. Hosszú idő után, több elutasítás, majd új pályázatok
beadásával, 2018-ban végre pályázati támogatást nyertünk. 2019-ben
elkezdhettük az új óvoda építését, mely épület 2020-ban átadásra
került a mai kornak, igényeknek megfelelő korszerű, modern épület-
ként. Ma már 3 óvodás csoport nevelését tudjuk biztosítani gyönyö-
rű körülmények között, képzett óvodapedagógusainkkal, óvodai dol-
gozóinkkal.

Szerencsésnek mondhatja magát Szigetbecse, hiszen mindvégig
olyan lelkes óvodai dolgozók foglalkoztak kisgyermekeinkkel, akik
gyermekszeretete, gondoskodása mindvégig messzemenően meg-
mutatkozott, akikre akkoriban is és most is csak örömmel, szeretettel
gondolnak vissza egykori óvodásaink. Elevenítsük fel – a teljesség
igénye nélkül – az egykori, óvó nénik és dadák, illetve a ma már
nyugdíjas óvodai dolgozóink neveit:

Óvónők: Feigl Boldizsárné, Vrbovszky Andrásné, Losonczi
Lajosné, Gulyás Ferencné, Varsányiné Kőszegi Erzsébet, Ma -
jercsik Jánosné, Brodmann Mihályné, Schmidt Mihályné,
Kausitz Károlyné 

Dadusok: Rácz Jánosné, Viglási Jánosné, Majer Istvánné,
Német Lajosné (Gitta), Schmidt Mihályné (Etus), Horváth Jó-
zsefné (Manci), Grill Andrásné (Juci néni), Juhász Lászlóné
(Erzsi), Illés Lajosné (Aranka), Tisztán Ferencné (Zsuzsa),
Sziklai Istvánné, Rácz Ferencné, Mursich Ferencné, Huszár
Istvánné .

Lumei Joli
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FELHÍVÁS ebtartási szabályok betartására

Településünkön az utóbbi időben jelentős gondot okoznak a
közterületen kóborló ebek.

Ez nem minden esetben kóbor kutyát jelent, hanem több eset-
ben jelenti azt, hogy a kutyák gazdái nem gondoskodnak arról,
hogy az állat a tartás helyét ne hagyhassa el. Nem elfogadható az
sem, ha a kutyák póráz nélkül kísérik gazdáikat.

A fent leírtak miatt indokoltnak tartjuk, hogy az ide vonatkozó
ágazati jogszabályok előírásaira az ebtartók figyelmét az alábbiak
szerint felhívjuk:

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény (a tov.: Ávt.) 5. § (1) bekezdése szerint az ebtartó gon-
doskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezésé-
ről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. 

Az állattartó köteles továbbá minden három hónaposnál
idősebb ebet veszettség ellen – saját költségén – állatorvossal
beoltatni. 

Az eb tulajdonosa és tartója a Szigetbecsei Közös Önkor-
mányzati Hivatalnak – az önkormányzati ebnyilvántartásban
való rögzítés céljából – köteles a tartott kutyákat ebösszeíró
adatlapon bejelenteni. 

A 4 hónaposnál idősebb ebet csak chippel megjelölve lehet
tartani.

Aki az állattartásra vonatkozó fenti előírásokat megsérti, illetve
kutyája szökésének megakadályozásáról nem gondoskodik, állat-
védelmi bírsággal sújtható.

Továbbá a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
tv. (a tov.: Szabs.tv.) 193.§  (1) bekezdése szerint: aki a  fel-
ügyelete alatt álló kutyát felügyelet nélkül bocsájtja közterü-
letre, és a (2) bekezdés szerint: aki veszélyes ebét nem zárt
helyen tartja, vagy nem helyez el a ház bejáratán a veszélyes
ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ
el.  

A jogszabály változása miatt 2020. március 1-től általános sza-
bálysértési hatóságként a lakóhely szerinti rendőrség jár el, aki a
szabálysértés elkövetőjét max. 150.000 Ft-ig terjedő pénzbír-
sággal sújthatja.

Fentiek miatt felhívjuk minden állattartó figyelmét, hogy kutyá-
ját kóborolni se közterületen, se más ingatlanán ne hagyja! Az
ebet megfelelő, biztonságos helyen kell tartani, vagy a jogszabá-
lyi előírásoknak megfelelően gondoskodni kell a szökésveszély
megakadályozásáról.

A köz- és magánterületeken felügyelet nélkül kóborló – esetleg
még védőoltással sem rendelkező – ebek veszélyt jelentenek mind
az ember-, mind az állat egészségre, illetve a közlekedés bizton-
ságára, a vagyonbiztonságra.

Embertársaink egészségének és testi épségének megóvása érde-
kében kérünk minden kutyatartót, hogy az ebet a hatályos jogsza-
bályoknak megfelelően tartsa ingatlanán belül, kötelező
mikrochippel és védőoltással való ellátásáról gondoskodjon!

A település nyugalma érdekében segítő közreműködésüket
köszönjük. 

DAKÖV Kft. Ráckevei irodájának a
nyitvatartási rendje június 2-tól:

Hétfő 12-18 óráig 
Kedd szünnap 
Szerda 8-16 óráig (12-12,30-ig ebédszünet) 
Csütörtök szünnap 
Péntek 8-12 óráig 
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Az elmúlt időszakban eltérő információk
terjedtek el az engedély nélkül fúrt vagy ásott
kutak engedélyezéséről, ezért ezzel kapcso-
latban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
tv. (továbbiakban: Vgtv.) rendelkezik arról,
hogy vízjogi engedély szükséges a kutak
megépítéséhez, átalakításához, üzemelteté-
séhez és megszüntetéséhez. Amennyiben a
vízkivételt biztosító kút engedély nélkül
került megépítésre, vagy attól eltérően került
megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell
kérni, vízgazdálkodási bírság megfizetése
mellett.

A törvény kötelező bírság kiszabásra
vonatkozó 29. § (7) bekezdése többször mó -
dosításra került, utoljára a kormány múlt hét
szerdán (2020.05.19.) fogadta el dr. Pintér
Sándor belügyminiszter úr módosító javasla-
tát, mely szerint: Mentesül a  bírság megfize-
tése alól, aki a vízjogi fennmaradási engedé-
lyezési eljárást 2023. december 31-ig kérel-
mezi, és az engedély megadásának feltételei
fennállnak. 

A jegyző engedélye szükséges olyan kút
létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradá-
sához és megszüntetéséhez, amelyre a  kö -
vetkező feltételek együttesen fennállnak:

• kijelölt védőterület, valamint karszt-
vagy réteg vízkészlet érintése nélkül és
legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel
kizárólag talajvízkészlet, vagy parti szű-
résű vízkészlet felhasználásával üzemel 

• épülettel vagy annak építésére jogosító
hatósági határozattal, egyszerű bejelen-
téssel rendelkező ingatlanon van, és
magánszemélyek részéről a  házi ivóvíz-
igény vagy a háztartási kielégítését szol-
gálja és 

• nem gazdasági célú vízigény. 
Amennyiben a  kút vízbázisvédelmi védő-

területen helyezkedik el, úgy a kútra a terü-
leti vízügyi hatóság (katasztrófavédelmi
igazgatóság) adja ki az engedélyt.

A 101/2007. (XII.23.) KVVM. rendeletet
13. § (2) bekezdés, valamint az azt  módosí-
tó 43/2019. (XII.14.) BM. rendelet 2. § (3)
bekezdés szerint: szakember közreműkö-
désére a települési önkormányzat jegyző-
jének engedélyéhez kötött kutak esetén
van szükség. Ásott és vert kutak létesítése,
fennmaradása vagy megszűnése vonatko-
zásában  az engedélyezési eljárás lefolyta-
tására és szakember közreműködésére
nincs szükség. 

Az engedélyezési eljárás illetékmentes.
Azonban mivel a vízkészlet felhasználása a
tulajdonos érdekkörében merül fel, így a
szakember igénybevételével felmerülő költ-
ség a tulajdonost terheli, amely több tízezer
forint, de  vállalkozótól függően eltérő. 

Tekintettel arra, hogy a mentességi időszak
határideje meghosszabbításra került, Szi get -
becse Község Önkormányzata a következő
évtől segíteni fogja  a lakosságot azzal, hogy
megkeresi a településen lévő kutak felméré-
sét – elfogadható áron –  dokumentáló  szak-
embereket, akik közreműködésével a törvé-
nyi kötelezettség teljesítése lehetővé válik.

Kérjük a Tisztelt Lakosság megértését
és szíves együttműködését.

Szigetbecse Község Önkormányzata

Május 1-i zenés ébresztő

Kutakkal kapcsolatos lakossági tájékoztató

Május 1-én Ráckeve és Szigetbecse lakossága egy nagyon kedves, nosztalgikus zenére ébredhetett, amely zeneszó nem a lakás-
ból, intézményből, hanem egy felvonuló, „Éljen május 1. !” feliratot hordozó veterán teherautóból jött. A Ráckevei Veterán
Gépjárműgyűjtők Egyesülete és a Magyarországi Harmonikások Kulturális Egyesülete szervezésének köszönhetően ez a veterán
teherautó végig járta a város és község utcáit, hogy jókedvet, vidámságot sugározzon az embereknek. Elmondhatjuk, hogy sike-
res volt a veteránautó zenés felvonulása, hiszen  az emberek integettek, örültek ennek a kedvességnek, figyelmességnek. 

Ezúton is köszönjük a szervezőknek: Cserna Gábornak, Csordás Gábornak, Kudar Gábornak, Kosánszky Józsefnek és
Babarczi Évának. 
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Házasságkötés:

2020. április 17-én házasságot kötött 
Hajós Anita és Kovács András Lajos

Elhunytak:

Németh Albert élt 53 évet
elhunyt 2020. március 05-én

Lelkes Ferencné
született Kiss Mária, élt 76 évet

elhunyt 2020. március 31-én

Varga József élt 65 évet
elhunyt 2020. március 19-én

Végh László élt 89 évet
elhunyt 2020. április 01-én

Anyakönyvi hírek

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

LAPZÁRTA: 2020. ? 
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

Lecsengőben a koronavírus járvány, lassan visszatér az élet a régi
kerékvágásba. 
Önkormányzatunk több vírusvédelmi intézkedést hozott az
elmúlt időszakban:
– Kézfertőtlenítő szereket és kesztyűket vásároltunk az iskolának,

óvodának, orvosi és védőnői rendelőbe.
– Szájmaszkokat adtunk ingyenesen a lakosságnak.
– Fertőtlenítettük több alkalommal a köztereket.
– Germicid lámpákat vásároltunk az orvosi és a védőnői rendelőbe.
– Segítettük az idős vagy beteg emberek bevásárlását, gyógyszer

beszerzését.
– Folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot a veszélyhelyzet idején

hozott intézkedésekről.
A koronavírus-járvány elleni védekezés eredményes, sikeres volt,
ezért a különleges jogrendet várhatóan június 20-án megszüntetik. Az
egészségügyben azonban fenn kell tartani a járványügyi készültséget.
Ugyanakkor a járványveszély nem szűnt meg, így a járványügyi
készültség fenntartására szükség van. 
Továbbra is fontos a felelősségteljes magatartás és a hatályos védel-
mi intézkedések betartása.
– Az egész országban érvényes, hogy az egy háztartásban élők kivé-

telével mindenki köteles a másik embertől lehetőleg 1,5 méteres
védőtávolságot tartani.

– Valamennyi üzlet kinyithat és látogatható.
– Az üzletben történő vásárlás, illetve a tömegközlekedési eszközö-

kön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszköz (pél-
dául orvosi maszk, sál, kendő) viselése továbbra is kötelező.

– A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, a parkok és a
szabadtéri játszóterek látogathatóak.

– A 65 éven felüliek továbbra is 9 és 12 óra között látogathatják az

élelmiszerüzleteket, a drogériákat és a gyógyszertárakat, a 65 éven
aluliak pedig az ezen kívüli időszakban.

– A szolgáltatások bárki által szabadon igénybe vehetők, a szolgálta-
tást nyújtó üzletek szintén nyitva tarthatnak korlátozás nélkül.

– A tömegrendezvények megtartása továbbra sem engedélyezett.
– Május 28-tól látogathatóak a szabadtéri kulturális és sportrendez-

vények (pl. szabadtéri színház, mozi, cirkusz, kiállítás, irodalmi
rendezvény) a járványügyi szabályok betartása mellett. A szabadté-
ri rendezvény helyszínén való tartózkodás megengedett, amennyi-
ben a rendezvény szervezője biztosítja a járvány miatti óvintézke-
déseket.

– A strandok, szabadtéri fürdők nyitva tarthatnak. A szabadtéri mú -
ze umok és az állatkertek, valamint a nemzeti parkok szabadtéri
bemutató létesítményei kinyithatnak.

– Istentiszteletek megtarthatóak, polgári házasságkötés és temetés
szintén a védőtávolság betartásával megtarthatóak. A 200 fő alatti
családi rendezvények, lakodalmak vidéken június 1-től, Budapes -
ten 2020. június 15-től tarthatók meg.

– A vendéglátóhelyek – így különösen az éttermek, kávézók, cuk-
rászdák, büfék, presszók – belső, zárt részében való a tartózkodás,
vagyis a megrendelt étel és ital elfogyasztása megengedett.
Azonban az asztaltársaságok közötti 1,5 méteres védőtávolság
betartása itt is kötelező és az ott dolgozók kötelesek a szájat és az
orrot eltakaró eszközt viselni.

– A vidéki szálláshelyek mellett, május 29-től a fővárosi szálláshe-
lyek is fogadhatnak vendégeket. A szálláshelyen üzemeltetett ven-
déglátó helyiségekre a vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok
irányadóak. A vidéki óvodák és bölcsődék május 25-től nyitottak
meg, a budapestiek június 2-től nyithatnak meg. Az iskolákban a
tanév végig marad a digitális tanrend.

Lecsengőben a koronavírus járvány
Fokozatosan nyitnak az óvodák, a tanév végéig marad a digitális munkarend
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