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A Karácsony Jézus Krisztus, Isten egyszülött fia születésének az
ünnepe. A keresztény ünnepkörben ez az egyik legnagyobb ese-
mény, de vallástól függetlenül ünneplik az emberek a karácsonyt
a szeretet ünnepeként, szinte az egész világon. És ez az ünnep való-
ban a szeretet, a békesség, az öröm, a gyermekek, a család és az
otthon ünnepe.

Advent karácsonyhoz vezet, a karácsony pedig egymáshoz
vezeti az embereket.

Az adventi időszak kiváló alkalom lehet lelkünk és kapcsolata-
ink rendezésére, kiváló lehetőség a félreértések, megbántások tisz-
tázására. Nem szabad azon gondolkodnunk, kinek kell kezdemé-
nyeznie, békét kell kötnünk embertársainkkal, és ne feledjük, a
szeretetünket még életünkben kell kimutatnunk egymásnak.

Régen a fényt az adventi koszorún, és karácsonykor a fenyőfá-
kon felgyulladó nyugodt, békés lángú gyertya adta, amely az
emberek szívét melegséggel és örömmel töltötte meg. Egyszerű,
mégis hasznos dolgokkal ajándékozták meg egymást az emberek,
amit sok esetben maguk készítettek, jó szívvel adták és jó szívvel
fogadták.

Jó lenne, ha az ünnep szépségét nem az ajándékok nagysága és
értéke határozná meg, hanem a szeretet, amiből mindenki része-
sülhet, és amit mindenki adhat.

A Karácsony a legszebb, legbensőségesebb ünnepünk, mely
lehetőséget nyújt arra, hogy a szeretet és az összetartozás jegyében
gyertyát gyújtsunk, együtt készülődjünk, és együtt várjuk a meg-
érkezését, csendességét.

Ilyenkor van igazán alkalmunk arra, hogy rohanó világunkban
egy kis szünetet tartsunk, és szeretteink körében békésen, meghit-
ten ünnepeljünk. Az ünnepet mindannyian várjuk, a kisebbek sok
ajándékot, a felnőttek pihenést, nyugalmat remélnek tőle.

Az idő múlásával változik a karácsonyhoz való viszonyunk: gyer-
mekként még a saját ajándékainkra várunk izgatottan, míg éret-
tebb korba lépve már az ajándékozás öröme kerül a középpontba.

Ebben az évben a kialakult járványügyi helyzet miatt nehéz-
kessé válik a karácsonyi ünnepek megtervezése. Van, aki a mun-
kája miatt van kitéve a fertőzésveszélynek, ezért keveset találko-
zik a családjával, van, aki elveszítette a munkáját,és ezért nehéz
anyagi helyzetbe került. Aggódunk szüleinkért, nagyszüleinkért,
testvéreinkért, gyermekeinkért, unokáinkért. 

Az lehet az idei karácsony legfontosabb, legnagyobb ajándéka,
ha családunk körében, szeretetben tölthetjük el az ünnepeket.

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség
tegye széppé az ünnepeket, leljék meg örömüket szeretteikben és
embertársaikban.

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kívá-
nok mindenkinek!

Sósné Michélisz Edina polgármester
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Ünnepi köszöntő
Tisztelt Lakosság! A karácsonyi készülődés, a várakozás ünnepi és reményteli perceiben köszöntöm Önöket.

Karácsonyi ajándékcsomag
Kedves Szigetbecsei Lakosok!

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ez évben is
karácsonyi ajándékcsomagot állít össze az öregségi nyugdíjasok, kisgyermekes (18 év alatti gyermekes) családok és rászorulók
részére a szociális keret terhére. A csomagban részesülőket levélben értesítjük.

Tekintettel a kialakult vírushelyzetre, kérjük az ajándékcsomagban részesülőket, hogy aki teheti, az személyesen vagy megbí-
zottja útján vegye azt át  

a Művelődési Házban (Makádi u. 43.) 
december 7-től 12-ig és december 14-től 18-ig

8.00 óra és 18.00 óra közt.

Szigetbecse Község Önkormányzata



A Vidékfejlesztési Program keretén belül
még 2018-ban pályáztunk a Felső-Homok -
hátság Vidékfejlesztési Egyesület működési
területén – Élhető terek és Innovatív kezde-
ményezések a helyi közösségek számára
című pályázaton. Pályázatunk sikeres volt,
de csak ez év májusban kaptuk meg a támo-
gatói okiratot.  Az elnyert nyolcmillió forin-
tos pályázati összeg – amely ráadásul utófi-
nanszírozásos – az időközben megemelke-
dett költségek miatt kevésnek bizonyult,
ezért alapítványunknak még a beruházás
végrehajtásához másfélmillió forintos
önrésszel is hozzá kellett járulnia.

A projekt első részét – ha kissé késve is –
most november hónapban sikerült megvaló-
sítanunk. Ez alapján készült el a Tanösvé -
nyen egy kis kalandpark, valamint fedett
pihenőhely bográcsozóval. A kalandpark

eszközeit a Woodwork Hungary Kft., a tér-
kövezést az ALGÉP BAU Kft, a filagóriát
Keszthelyi László asztalos készítette el. A
vállalkozásokon kívül a beruházás megvaló-
sítását társadalmi munkavégzéssel segítette
Hoffmann István, Czár János, Glöckl Dénes
és a Kuratórium tagjai. Mindannyiuk munká-
ját ezúton is megköszönjük. 

Alapítványunk nem kevés energiát fordí-
tott a beruházáshoz szükséges anyagiak meg-
teremtésére, majd a tényleges kivitelezés
beindítására, végigkísérésére. Mindezt szív-
vel-lélekkel végeztük, hiszen falunkért, a
lakosságért, a gyermekekért tettük. Nagyobb
elismerés nem is kellett, mint amikor meglát-
tuk, meghallottuk a gyermekek vidám zsivaj-
gását, örömteli arcát a játszóeszközökön való
himbálózás, mászás, a szabad levegőn való
futkározás közben.

Szíven ütött bennün-
ket azonban, amikor –
még át sem vettük a ját-
szótéri eszközöket – de már valaki megron-
gálta és eltulajdonította az eszközök egyes
fontos tartozékait, minden bizonnyal hiány-
zott a háztartásából, udvarából. Nem értjük
ezt a gyáva, erkölcstelen, lelkiismeretlen em -
bert, hiszen a gyerekeket lopta meg, az ő örö-
müket vette el. Reméljük, hamarosan ren -
dőrségi kézre kerül!

Fentiek ellenére nem adjuk fel, tavasszal
tovább folytatjuk a beruházásokat fitnesz külté-
ri eszköz és hangtechnikai eszközök vásárlásá-
val, melyek szintén a pályázat részét képezik.

A szabadidőpark igénybevételével kelle-
mes kikapcsolódást kívánunk a családoknak,
gyermekeknek!

Szigetbecse Községért Közalapítvány

Krónikánk előző számaiban folyamatosan
beszámoltunk a községünkben ez évben tör-
tént fejlesztésekről. Így például a csodálatos
új óvoda építéséről és átadásáról,  a járdaépí-
tésről, a temető ravatalozó felújításáról.

Most újabb jelentős beruházásról, felújítá-
sokról tudunk tájékoztatást adni. 

Az Innovációs és Technológiai Minisz té -
ri um Környezeti és Energiahaté konysági
Ope ratív Programok Irányító Hatósága
(KE HOP) támogatásával elkészült a Műve -
lődési Ház, a Közös Önkormányzat Pol -
gármesteri Hivatal és a régi óvoda épületé-
nek a szigetelése, nyílászárók cseréje, szí-
nezése, valamint napelemek kiépítése az
épületek tetőszerkezetére. A napelemek a
régi óvoda épülete helyett már az új óvoda
épületére kerültek. Ez a beruházás 68 millió
Ft értéket tett ki. 

A Magyar Falu programban indult pályá-
zati támogatással 27,8 millió Ft értékben tud-
tuk útjainkat felújítani. Elkészült a Réti út

útburkolata, 2 db fekvőrendőr kiépítésével, a
Honvéd utca útburkolatának javításával,
kiszélesítésével a közlekedés biztonságosab-
bá lett téve. A Balassi téri útfelújítás utolsó

fázisa – az alkalmazott technika miatt –
2021. év tavaszán készül el. Kérjük a gépko-
csival, motorkerékpárral közlekedőket a se -
bességhatár betartására! 
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Fejlesztések, beruházások községünkben
Megújultak épületeink, javult beltéri útjaink minősége

Szabadidős park a tanösvényen
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Róbert atya bemutatkozása 
Tájékoztató a Szigetbecsei Egyházközösség munkájáról

2018. november 18-án ünnepélyes kere-
tek között iktatták be Kótai Róbert atyát a
Ráckevei Keresztelő Szent János Plébánia
új plébánosaként. 2018. novembertől ellát-
ja Szigetszentmárton, Szigetújfalu és Szi -
get be cse lelkészi feladatait is, valamint a
Ráckeve Szent Imre Katolikus Általános
Iskola püspöki biztosi feladatait is.

Fiatal kora ellenére már igen komoly élet-
utat járt be. Székesfehérváron született 1980.
szeptember 24-én. Székesfehérváron 2005.
június 24-én szentelték pappá. Konzervatív,
hagyományokat tisztelő családból szárma-
zik. Anyai ágon katolikus, apai ágon refor-
mátus szülők gyermeküket katolikusnak
keresztelték.

A gimnazista korba kerülő fiú ferences
diák lett Esztergomban. A negyedik osztály-
ba már azzal az elhatározással ment vissza,
hogy jelentkezik Takács Nándor székesfe-
hérvári püspöknél. Az esztergomi gimnáziu-
mi évek után kezdte meg hatéves szeminári-
umi tanulmányait 1999-ben. Szentelése után
hittanári megbízatást kapott a székesfehérvá-
ri Szent Imre Általános Iskolában. Három év
után hozta meg döntését: katonalelkésznek
áll. Szerepet játszott ebben a családi múlt is. 

Lelkipásztori szolgálata: 2005-től állt a
Székesfehérvári Egyházmegye szolgálatá-
ban, Székesfehérvár (káplán), Székesfehér -
vár Szent Imre Általános Iskola (hittanár),
2008-ban engedték át a Katolikus Tábori
Püspökség szolgálatára. 

Katonalelkészi adatok: Szolgálati idejének
kezdete: 2008. november 01. Előmenetel:
2008. november 01. főhadnagy; 2014. no vem -
ber 01. százados. Beosztás: 2008. november

01-től tábori lelkész (Budapest). 2011. már-
cius 17-től Magyar Honvédség Ludovika
Zászlóalj tábori lelkész. 2011. július 1. –
Katonai Ordinariátus Hivatalának püspöki
titkára.

Külföldi szolgálatban volt: 2009. 02. –
2009. 08. KFOR (Koszovó), 2010. 09. –
2011. 03. PRT (Afganisztán), 2015. 08. –
2016. 02. IKBK (Irak). Megkapta a Haza
Szolgálatáért Érdemérem ezüst és bronz
fokozatát, a Tiszti Szolgálati Jelet 10 év után,
valamint számos NATO és hazai kitüntetés
és elismerés birtokosa.

Idegennyelv-ismeret: angol. Egyéb tanul-
mányok: Közoktatás-vezető – BME Gazda -
ság- és Társadalomtudományi Kar Alkal ma -
zott Pedagógia és Pszichológia Intézet Mű -
szaki Pedagógia Tanszék (Budapest 2010);
MAXXPRO OPNET tanfolyam (2011);
ECDL és CLS tanfolyam.

Róbert atya 10 éves katonai szolgálat,
tábori lelkészi küldetés után jelentkezett az
egyházmegyében szolgálatra, ahol örömmel
fogadták, és felajánlották számára a ráckevei
plébániai közösség vezetését. 

A lakosság, a katolikus hívek nevében is
mondhatom, hogy szerencsénkre igent mon-
dott, és a szentelésekor tett ígérete szellemé-
ben hűséggel, mindenkit szeretve, készség-
gel, őszinte jóakarattal áll a közösség szolgá-
latában. Ezt a szolgálatot nem csak szavaiban
hallhatjuk, nap mint nap tapasztalhatjuk,
hogy fejleszti, építi, szépíti a környezetünket.
Tervez, pályázatokat ír, irányítja a híveket,
munkásokat, s maga is sokszor kétkezi mun-
kával tevékenykedik a munkások között. 

Örömmel tapasztaljuk azt is, hogy szinte
minden községi rendezvényünket megtiszte-

li látogatásával. Együttműködik a községi
ön  kormányzat vezetőivel a településfejlesz-
tésben is. Már most több olyan feladatot
megoldott, amely már évek óta nyomasztotta
a kö zösséget. Önkormányzatunk Képviselő-
testülete meghívta egy beszélgetésre Róbert
atyát, aki tájékoztatást adott az egyházközös-
ség munkájáról, terveiről, céljairól.

„Amikor ideérkeztem, a kétségbeesésen túl
próbáltam megkeresni azokat a kitörési pon-
tokat és lehetőségeket, amelyeken keresztül a
közösség újraépítésébe és a közösségi in gat -
lanok felújításába tudok kezdeni. A kettő
együtt jár. A Püspök úr azzal a megbízatással
küldött ide, hogy hirdessem az Isten igéjét és
újra szerettessem meg az emberekkel az
Egyházat, összegyűjtsem a kissé szétszéledt
nyájat. Úgy gondolom, hogy a környező sváb
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településeken hamar megtaláltam a hangot
az emberekkel. Változtatásokkal, új liturgi-
kus rend bevezetésével jónéhány embert sike-
rült megnyernem, kezdenek visszajönni a hí -
vek az Egyházba, s emellett egyre többen két-
kezi munkával, anyagi támogatásukkal is se -
gítik a területek, épületek rendbetételét.

Alkotmányosan keresztény országunk kor-
mánya az egyházakkal jó viszonyt ápol.
Mind annyian úgy gondoljuk, hogy az egy-
házba fektetett minden forint többszörösen
visszatérül. Az egyház szolgálatában lévő
emberek a kitűzött feladatuk végrehajtásáért
– időkorlát nélkül – mindent megtesznek.
Ha  talmas lehetőség a Plébániáink számára
a Ma gyar Falu Programban nyújtott pályá-
zati források kihasználása. Így a Római Ka -
to li kus Plébánia indult és nyert  több pályá-
zaton is. 

Egyik pályázati projektünk végrehajtásá-
nak már a vége felé közeledünk. Plébániánk
épülete a falu egyik legszebb pontján kihasz-
nálatlanul állt. Még az 1960-as években
épült, 127 m2-es épület. Ennek az épületnek a
teljes belső felújítására elnyertünk 14.695.160
Ft támogatást. Ezenkívül a hőszigetelést sa -
ját forrásból, átcsoportosítással, a tetőfelújí-
tást családi segítséggel tudtuk megoldani. A
plébánia épületének az elkövetkezőkben hasz -
nos funkciót szeretnénk adni.

2019-ben az egyházi temetők fejlesztésére
kiírt pályázaton nyertünk 4.986.020 Ft-ot.
Ebből vásárolt a Szigetbecsei Plébánia egy
traktort. A többi plébánia tulajdonában van-
nak a traktorra szerelhető egyéb kiegészítők,
munkaeszközök, pl. hótoló lap, fűkasza, így
ezek komoly értéket képviselnek, s mind a 4
plébánia használhatja őket a területei kar-
bantartására. 

Ez évben a Magyar Falu Programban kö -
zösségi tér kialakítás és foglalkoztatás pályá-
zaton mindhárom településen – Szigetbecse,
Szigetújfalu, Szigetszentmárton – nyertünk
2.969.460 Ft-ot, így 3 fő közösségszervezőt
tudunk foglalkoztatni a plébánián felmerülő
ügyviteli és egyéb munkák végzésére. A nyári
táboroztatásra, közösségi programok szerve-
zésére szintén nyertünk falunként 500-500
eFt-ot. 

A Szigetbecse Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat előző évben 120 eFt-tal támogatta
az egyházközösséget, ebből oldottuk meg a
templom hangosítását. Ezúton is köszönöm a
támogatást. 

Két futó pályázatunk van jelenleg. A teme-
tőhöz vezető úton lámpasort szeretnénk ki -
ala kítani 6 db kandeláberrel, parkolóval és
fák ültetésével. Ezen fejlesztéshez a temető-
höz vezető út előkészítése már elkezdődött,
melyet Mindenszentek, Halottak napja előtt -
re időzítettünk, hogy méltó módon készüljünk
az ünnepre. A pályázati támogatást a napok-
ban megítélték részünkre, így 4 millió Ft tá -
mogatást kapunk, melyből amint lehet, a
kivitelezést megkezdjük!

A napokban adjuk be a pályázatot a sziget-
becsei templom teljes külső felújítására (vil-
lámhárító rendszer kiépítése, torony munká-
latok, külső vakolatjavítások). 

Az egyházmegyéhez is folyamodtam támo-
gatásért, hogy kapcsolódó projektként a
Templomunk ablakait új, hőszigeteltre tudjuk
cserélni.

Ezekkel a pályázatokkal az egyházközös-
ség az előző évben több mint 21 millió Ft-tal
gazdagodott. 

Ez természetesen nem a saját ér demem, ez
a falué, az egyházközösségé. Ehhez még hoz-
zászámolhatjuk a sok egyéb támogatást, kö -
zösségi, társadalmi munkát. Elmond hat juk,
hogy elindult valami, elindult a fejlődés kör-
nyezetünkben, a jó gazda gondosságával vi -
seltetünk templomunk, plébániánk, temetőnk
iránt. 

Ami ennél fontosabb, hogy a kőből épült
örökségünk mellett a lelki közösség is épül,
erősödik!

Szigetbecse számomra a szívem csücske,
mindig szívesen jövök ide, szívesen itt is lak-
nék, de ezt nem tehetem, a ráckevei plébáni-
án kell rezideálnom. Úgy gondolom, hogy az
elmúlt időszakban nem csak az Egyháznak
voltak sikerei, hanem a település Önkor -
mány zatának is, melyhez gratulálok Pol gár -
mester asszonynak és az általa vezetett Kép -
viselő-testületnek a falu fejlesztésében, szépí-
tésében, rendezésében elért eredményeiért.
Köszönöm az együttműködést, közös gondol-
kodást, támogatást, bízom benne, hogy az
összefogás a falu minden lakosának javát
szolgálja.”

Az Önkormányzatunk és a lakosság
nevében is kívánjuk Róbert atyának, hogy
még sokáig szolgálja az egyházközséget,
sokáig legyen községünk lelkésze, hirdesse
az igét és segítse a fiatalok gondolkodás-
módját, felelősségvállalását. 

Lumei Joli



– Itt születtem Szigetbecsén 1930. novem-
ber 21-én. Édesapám tősgyökeres becsei,
édesanyámat Felvidéken ismerte meg, ott
házasodtak össze, de az esküvő után mindjárt
Szigetbecsére költöztek, ami nem volt köny-
nyű közvetlen Trianon után, 1920 novembe-
rében. Ma 100 éve, hogy összeházasodtak.
Édesanyámnak azt mondták, hogy vissza
nem, soha. Édesanyám nagyon nehezen
szokta itt meg az életet, mert 1920-ban rajta
kívül 3-4 ráckevei menyecske volt a faluban.

Nem értette a német beszédet, de aztán kény-
telen volt megtanulni németül.

Az általános iskola első 4 osztályát itt
Szigetbecsén végeztem, majd anyai nagyszü-
leim unszolására 1941-ben Muzslára költöz-
tünk (Felvidéket visszacsatolták), ott végez-
tem el az 5. osztályt. Utána visszajöttem
Becsére a nagymamámhoz, 1 évet Ráckevén
jártam polgári iskolába, majd 1 évet magán-
úton végeztem Esztergomban. 

Jött a háború, így tanulmányaim abbama-
radtak. Muzslát is el kellett hagyni, mert visz-
szacsatolták Csehszlovákiához. Szeren csé re
a becsei házunkat nem tudtuk eladni, így volt
hova hazajönni.

– Milyen lehetőség volt akkoriban tanulni
és munkát vállalni? A forradalom időszakát
hogy vészelte át? Mikor ment férjhez?

– 1947-től varrni tanultam Ráckevén, és
varrónőként dolgoztam pár évet. Majd Szi -
getújfaluban a Gépállomáson könyvelőként
helyezkedtem el. Mikor a lányom megszüle-
tett, abba kellett hagynom ott a munkát.

A férjem is szigetbecsei származású. Itt
házasodtunk össze Szigetbecsén. Sajnos a
házasságunk rövid volt, 1953-ban, a szüle-
tésnapomon házasodtunk össze, és ő 1956.
de cember 15-én halt meg tüdőembóliában.
Az 1956-os események engem nem foglal-
koztattak, mert a férjem betegségével voltam
el foglalva. November elején lett nagyon be -
teg, de csak december elsején tudta a mentő
elvinni a János kórházba a pesti forradalom
miatt. Látogatása körülményes volt, mert a
vo natok nem mindig jártak.

Házasságunkból egy gyermekünk szüle-
tett, Marika, akivel a mai napig is együtt
élek. 1956-ban, amikor meghalt a férjem, 1
évig kaptam özvegyi nyugdíjat. Elkezdtem
ismét varrni, mert más megélhetésem nem
volt. 1960-ban volt a nagy téeszesítés, és
mint könyvelőt hívtak a tsz-be dolgozni. 19
évig dolgoztam a Szigetbecsei Újélet Tsz-
ben könyvelőként, majd főkönyvelőként.
Utána még 8 évig a lórévi tsz-ben is dolgoz-
tam. Onnan mentem 55 évesen nyugdíjba.

Nehezen váltak meg tőlem, ezért még 4
évig heti 2 napot bejártam dolgozni. Így
könnyű volt az átmenet a nyugdíjas életbe.

Minden munkahelyemen szerettem dol-
gozni, és elmondhatom, hogy engem is sze-
rettek. Nem csak a munkahelyemet szeret-
tem, de nagyon szerettem a munkámat, még
manapság is néha álmomban könyvelek.
Szerettem varrni, kötni, kertészkedni.

– Hol élnek most rokonai? Tartják a
kapcsolatot, látogatják egymást?

– Anyai nagyszüleim Muzslán, Párkánytól
11 km-re éltek. Ma is élnek még ott unoka-
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Szeretettel köszöntjük a 90 éves Lerner Ödönnét, Panni nénit
„Minden évünk: egy életkör. Egy gyűrű az életfa törzsén.

És minden életkör végén kicsit meghalunk –
ugyanakkor minden új kör kezdetén kicsit föltámadunk.”

Müller Péter

Van, akinek boldogabb lesz az élete attól, hogy nem sajnáltuk az időt, hogy megosszuk
vele, amit adni tudunk. Többnyire alábecsüljük egy mosoly, egy simogatás, egy kedves
szó, egy figyelő tekintet, egy csekélyke törődés erejét, pedig mind képes rá, hogy új len-
dületet ad az életnek. Nem is gondolnánk, mily végtelen sok lehetőség adódik nap mint
nap, hogy szeretetünket kimutassuk. A szép kort megélt Panni néni is ragyogó örömmel
fogadta hívásomat, amikor születésnapja alkalmával meleg szeretettel köszöntöttem, és
annak ellenére, hogy a személyes találkozást nem lehetett összehozni, így is szívesen
mesélt életéről, küzdelmeiről:



testvéreim. A háború után 1958-
ban tudtuk először meglátogatni
a nagyszüleimet és a rokonsá-
got. Gyakran meglátogattuk őket.
Nagyon örültem, mikor a Má ria
Valéria hidat újból felépítették,
mert így nem kellett komp pal
átmenni Csehszlová kiá ba / Szlo -
vákiába. 

A nővérem 1947-ben Német -
or szágba távozott. Azóta ott élt
Regensburg közelében. Tavaly
nyáron halt meg, 97 éves korá-
ban. Sűrűn meglátogattuk, több
karácsonyt nála töltöttünk, mert
őt a Jézuska hozta. Nyáron is
sokszor meglátogattuk, mivel a
lányom tanított, így a nyári szünetben 1992-
től minden nyáron nála töltöttünk 2-3 hetet.
Ő először 1967-ben volt itthon a családjával.
Míg a szülők éltek, többször hazalátogatott.
Majd férje betegsége miatt elmaradtak a láto-
gatások. Férje halála után fiával többször
hazajött Becsére. 7 éve ősszel volt itt utoljá-
ra, majd sajnos meghalt a fia, s így már nem
tudott többet jönni.

Mivel édesapám volt a legidősebb a 12
testvér közül, így nagyon sokszor nálunk jött

össze a rokonság. Aztán egyre többen meg-
haltak, a fiatalabbak nem érnek rá. Így csön-
desek a napjaink. 

– A mai vírushelyzetet hogyan éli meg?
– A vírushelyzet miatti „Maradj otthon”

engem nem visel meg, mert úgysem megyek
sehová. Néha sétálok az udvaron, levegő-
zöm. Telefonon tartjuk a kapcsolatot a ro -
kon sággal. Most a születésnapomon is na -
gyon sokan felhívtak. Szép születésnapi ün -
nepséget tartottunk szombaton szűkebb kis

családommal. Itt volt a bátyám 2
fia a családjával. Nem fárasztot-
tak ki a vendégek, örültem, hogy
van egy kis élet a házban és
együtt lehetünk. Nem mondom,
hogy egészséges vagyok, de fáj-
dalmaim nincsenek, el tudom
látni magam, néha segédkezek is
a konyhában. Nem érzem, hogy
90 éves vagyok, bár még nincs
tapasztalatom benne.

– Köszönöm a beszélgetést.
Kívánok Panni néninek a to -
váb bi életéhez is még nagyon
jó egészséget, optimizmust, sze-
retettel teljes éveket!

Lumei Joli
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Születésnapi megemlékezés
Községünk Önkormányzata részéről Sósné Michélisz Edina pol-

gármesterrel személyesen is megköszöntöttük Panni nénit 90. szüle-
tésnapja alkalmából. Ez alkalomból virágkosarat és emléklapot ad -
tunk át. 



A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődés-
ről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a kapcsolódó 20/2018. (VII. 9.) EMMI
rendelet előírja, hogy a községekben közösségi színteret kötelező működtetni, ahol
a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében legalább egy,
legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel (szakképesítéssel) rendelke-
ző szakembert kell foglalkoztatni.

A települési önkormányzatoknak 2021. január 1-ig kell megfelelniük a jogsza-
bályban megfogalmazottaknak, azaz ettől az időponttól legalább középfokú köz-
művelődési szakképzettséggel rendelkező szakembert szükséges alkalmazniuk.

A közművelődési szakember munkáltatói jogkörét egy évig a Nemzeti Mű ve -
lődési Intézet Pest megyei Igazgatóság igazgató gyakorolja, de a kolléga a munká-
ját a településen végzi. 

Szigetbecse Község Önkormányzatunk fenti munkakörre Deminger Ágnes
könyvtáros és közművelődési ügyintézőt alkalmazza. 

Szigetbecseiként születtem, itt éltem, míg
férjhez nem mentem. Nem messze ide,
Szigetszentmártonban, egyik dédnagyanyám
szülőfalujában telepedtünk le. Négy gyerme-
künk született. Könyvtárosként dolgoztam
hosszú ideig. Több iskolát, tanfolyamot
végeztem el. Ha másra nem volt időm, elő-
adásokat hallgattam vagy szakirodalmat
olvastam. Meseterapeutaként kaptam felké-
rést nemrég interaktív mesemondásra. A
mese elején a király megáldotta a fiát, hogy
járjon szerencsével útján. Ekkor minden
jelenlévő szülő, először „játékból”, majd
rájőve a pillanat jelentőségére, igaz átéléssel
mondta együtt az áldás szövegét a királyt
megjelenítő apukával. A régiek születésekor
megáldották gyermeküket, e szülők ezt ab -
ban az ihletett pillanatban tették meg. Igaz,
csoportosan, egymást támogatva tudták ezt
megcselekedni, mert ma már nem szokás ál -
dást mondani. Szép így fogadni, majd ké -
sőbb útjára engedni utódainkat.

Mi is egy közös út elején járunk. Advent
is kopogtat már. Várakozás, felkészülés. Jól

és emberséggel tenni a dolgunkat, haladni a
cél felé. Ahogy sokan mondják, maga az út is
ugyanolyan fontos, mint a célba érés. Az
ünnepek közül advent áll hozzám a legköze-
lebb. Várakozni az örömre, de tenni is érte,
másoknak örömöt okozni, feldíszíteni kör-
nyezetünket kívül és magunkat belül.

Fontosnak tartom a gyökereket, melyek
megtartanak, táplálnak, erőt adnak egyéni és
közösségi szinten is. Helytörténet, helyisme-
ret, néphagyomány, értékmegőrzés, értékte-
remtés, közösség, kézművesség, összhang a
természeti és a teremtett környezettel, va don -
termő növények, gyógynövények, „öko anyu -
ság”, család, mese (ami igazából nem mese)
... ezek az iránytűim.

Szeretnék kapcsolódni, ahol csak lehet,
Szigetbecse meglévő ünnepeihez, hagyomá-
nyaihoz. Aki benne él már hosszabb ideje
egy közösségben, annak számára sok minden
természetes. Kívülről talán jobban látszik, mi
az, ami csak erre a közösségre jellemző ér -
ték, és aminek a működtetésében jó dolog
részt venni, ill. megismertetni a Szigetbecsé -
re látogató vendégekkel, turistákkal vagy is -
kolai kiránduláson részt vevő gyerekekkel.
Sa ját gyermekeim osztályaival is jártunk
iskolai kiránduláson Szigetbecsén. Végig jár -
va a falusétát, el lehet itt tölteni egy teljes
napot értékes ismereteket szerezve, és köz-
ben pihenve is. Most egy egyesület jelentke-
zett, hogy szeretne időnként szigetbecsei
vezetett falusétán részt venni a tagokkal.
Örömmel vá rom őket! Remélem, tetszeni fog
nekik, és később családjukkal együtt vissza-
térnek. Ezen túl vannak még ötleteim, terve-
im, amelyeket pályázatomban leírtam.

Jelenleg a könyvtár kialakítása, berendezé-
se, működőképessé tétele az elsődleges fel-
adat. Szétválik az iskolai és a községi könyv-
tár. Folyik a könyvállomány átvizsgálása,
alapos selejtezése. A szigetbecsei Könyvtári
Információs és Közösségi Hely szakmailag a
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Könyv -
tárellátási Szolgáltató Rendszerének (KSZR)
tagja. A fenntartó Szigetbecse Önkormány-
zata.

A helyzet most úgy adódott, hogy beszű-
kültek a közösségi lét lehetőségei. Zárva még
a könyvtár és a művelődési ház. A Faluház és
az André Kertész Emlékház is tavasszal nyit
újra. Az internetes közösségi felületek élén-
kültek fel. Így került sor az adventi ablakdí-
szítő akcióra. 23, a faluban élő család és az
önkormányzat szíves vállalása ez, hogy érez-
zük, nem vagyunk egyedül akkor sem, ha
összejönni is csak korlátozottan lehetséges.
A díszítők kiléte titkos. Naponta fénylik fel
egy-egy számmal (1-23) ellátott ablak, s a
játékban részt vevő „ablakvadászok” (bárki
azzá válhat, nem kell előzetesen jelentkezni)
feladata azokat felkutatni. Készülődés, öröm,
ünnepvárás, közösség...

Úgy érzem, nem egyszerűen egy munka-
helyet töltök itt be. Nem ezért kaptam a fel-
kérést, s nem is csak ezért jöttem. Sok mun-
kára és sok közös élményre számítok. Visz -
sza utalva a beköszöntő idézetre: az áldás a
legősibb szentség. A jó szó emeli azt, aki
kapja, s azt is, aki adja. Legyen áldás közös
munkánkon!

Örömteli ünnepvárást és áldott ünnepet
kívánok Mindenkinek!

Deminger Ági
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Bemutatkozás

Közművelődési és könyvtárosi szakember foglalkoztatása

Adventi áldás: „Adasson számunkra ebben az adventi időben benső figyelem és fegyelem, érzékenység és igazi megértés,
vágyakozás fényre és reményre. Vonjon egyre közelebb és közelebb magához az érkező Öröm teljessége.”



A kajak és kenu viszonylag későn, az
1930-as években vált elismert sportággá ha -
zánkban, a klasszikusnak számító evezős
sportok addig háttérbe szorították. Ezek után
viszont mindkét ágban gyorsan sikerült a
világ élvonalához felzárkózni. 1938-ban már
világbajnoki ezüstérmet, 1952-ben pedig
olimpiai érmeket szereztek sportolóink, és
országunk mára a kajak-kenu nagyhatalmak
közé tartozik. A kajakozás és a kenuzás nem
csak egy világra szóló eredményeket szállító
sportág – ez egy életre szóló szerelem, élet-
mód és világszemlélet egyben. A községünk-
ben és a környező településeken élőknek
megvan az a lehetősége, hogy ezen sportág
űzését itt helyben tudják megvalósítani. 

A jelentős olimpiai, világ-, európai- és or -
szágos sikereket elért versenyzőink utánpót-
lásáról a Magyar Kajak-Kenu Szövetség –
egy re több egyesület alapításával és kiváló
edzőink munkájával – gondoskodik. Ilyen
egye sület Ráckevén a Szabó Attila Kenu
Aka démia Egyesület.

Szigetbecsei sikerekről és a sikerekig ve ze -
tő útról beszélgettem dr. Rausz-Szabó Attila
mesteredzővel, az ELTE adjunktusával.

– Miért váltja fel egy olimpiát nyert szak -
ember a ,,nagy” budapesti egyesületet
(HON VÉD) egy vidéki magánegyesületre?
Mi a titok, hogy tudnak fiataljaink ilyen jól
szerepelni ebben a nehéz sportágban?

– 2015-ben költöztem Ráckevére, és már
szögre akasztottam a stopperórát, amikor tár-
sam, dr. Borkovits Margit azt mondta, foly-
tassuk, amit édesapja elkezdett, és próbáljuk
álmát megvalósítani, legyen a térségnek saját
nevelésű helyi egyesületből olimpiai baj no -
ka. Érezzék az itt lakók, hogy csak a munka
és az elszántság számít, valamint a hit abban,
aki felfedezi és elhiteti vele, hogy a cél elér-
hető. Az én sportágamban csak az olimpiai
bajnoki cím számít. Én ötszörös világbajnok
vagyok, olimpián 4. lettem
Szöulban. A koronát  Syd -
ney ben (Pulai Imre – Novák
Fe renc) és Athénban (Vajda
At tila) tanítványaimmal tet-
tem fel pályafutásomra. Most
az a cél, hogy ezt megismé-
teljük.

A lehetőség megvan, sok
tehetséges gyermek jár hoz-
zám. Szigetbecséről Méri
Mar cell az idén is három-
szoros magyar bajnok lett,
Cserna Benedek kétszer
nyert. Méri Botond 3 db
második helyet szerzett a
síkvízi és maraton magyar
bajnokságokon. Csen des Ger -

gő Halasi Viktorral Budapest és Pest megye
baj nokok, mindkét magyar bajnokságon
pedig ötödikek lettek párosban.

Tanítványaim évek óta a legjobbak a kor-
osztályukban. Jelenleg is négyen válogatot-
tak. Méri Marcell és Cserna Benedek Szi get -
becséről. Ők ketten annak a munkának az
eredményeképpen érvényesülnek, amit az
akadémiai rendszerünk jelent. Mit jelent ez?
Sokan kérdezik. Olyan testnevelésórai és is -
kolán kívüli edzésprogramot dolgoztunk ki,
ami összekapcsolódik más területekkel (pl.
ke nu sportág, természetismeret, rajz, iroda-
lom, honvédelem stb.). Ez a tanulókkal való
foglalkozást, az egyéni képességfejlesztést és

az esélynövelést segíti a tehetséggondozás
területén. A tanórai és tanórán kívüli gazdagí-
tó programok különféle típusai mindenki szá-
mára hozzáférhetővé tétele, megvalósítása az
ehhez kapcsolódó tehetséggondozó prog -
ramokkal együtt. A megfelelően képzett szak-
emberek a biztosítékai a minőségi munkának.

Ezen felül fontos a régióban lévő lehetősé-
gek széles körű biztosítása. Sok gyermek
szá mára elérhetetlen, hogy az iskola falain
kívül korszerű sportági mozgásformát gya-
korolhasson. Bizonyos vagyoni-jövedelmi
szint alatt a szabad döntés csak látszólagos,
mert a vá lasztási lehetőségeket a külső körül-
mények korlátozzák (Falus, 2014, Borkovits,
2014).

A Szabó Attila Kenu Akadémián nemcsak
az edzéstudományokkal foglalkozunk, ha -
nem kiemelten figyelünk a neveléstudomány
kutatási eredményeinek gyakorlati alkalma-
zására is. A munka beért. Válogatottjaink a
testnevelési órán való kiválasztás során
kezd tek el sportolni. Ők már tudják: az
élsportolói élet nem csak lemondással teli
szenvedés, inkább önbecsülésen alapuló
működőképes alkalmazkodási forma.

Filozófiánk: Kajak-kenu sportág fejlesztő
hatásainak felhasználásával profi sportolók
nevelése, új eszközök népszerűsítése, vala-
mint a mozgásos rekreáció feladatainak ellá-
tása a térségben, pl. túrahajóban, SUP-on eve-
zés, sárkányhajózás. Fizikai aktivitás, sport-
tevékenység az egészségnevelés szemléleté-
ben. A művelődésterülettel kapcsolatos tudás
ápolása, fejlesztése, átadása minél szélesebb
körnek.

Több 10 évre tervezünk. A kajak-kenu sport -
ban elvégzett munka eredménye felnőtt kor-
ban érik be. Addig még hosszú az út, és a
világot kell legyőzni. Ez csak együtt megy,
aki nem állhatatos, elbukik.

Köszönjük dr. Rausz-
Szabó Attila mesteredző-
nek a tájékoztatást,  célki-
tűzéseik ismertetését.

Reméljük, hogy egyesü-
letéből minél több tehetsé-
ges fiatal fog ezután is
szép sikereket, eredmé-
nyeket elérni. Fiatal becsei
sportolóinknak pedig ezú -
ton is szívből gratulálunk
az eddigi versenyeredmé-
nyeikért. További sikeres
szereplést, jó eredménye-
ket kívánunk számukra!
Ehhez jó egészséget, kitar-
tást!

Lumei Joli 
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Szigetbecséről az ország legjobbjai közé
Tehetséges fiatalok a kajak-kenu sportágban



Szigetbecse Község Önkormányzatának képviselő-testülete meg-
tárgyalta és elfogadta Szigetbecse Község 2019 – 2024 évek idő-
szakára szóló gazdasági programját.

***
Képviselő-testület megalkotta önkormányzati rendeletét a teme-

tőkről és a temetkezésekről. A rendelet az önkormányzat weboldalán
is olvasható.

***
Képviselő-testület a ráckevei székhelyű központi orvosi ügyelet

közbeszerzési eljárásának lefolytatásával, illetve az orvosi ügyelet
működésével kapcsolatos szerződés előkészítésével Ráckeve Város
Önkormányzatát, mint gesztor önkormányzatot bízza meg.

***
Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szigetbecse Község Önkor-

mányzatának tulajdonát képező 828 hrsz, természetben az Erdősor
utcában lévő  ingatlant a  pályázati kiírás szerint hasznosítani, érté-
kesíteni kívánja.  

***
Képviselő-testület úgy döntött, hogy egy álláshelyet hoz létre

Szigetbecse településen a könyvtárosi – közművelődési feladatok
ellátására. A könyvtáros – közművelődés-szervező szakember képzé-
sét és bérét 1 évig a Nemzeti Művelődési Intézet finanszírozza az
állami költségvetés terhére, ezt követően a bér Szigetbecse Község
Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.  

***
Képviselő-testület úgy döntött,  hogy a Szigetbecse Község Önkor-

mányzat tulajdonában lévő Művelődési Házban, természetben a
Makádi út 43. sz. ingatlan büfé helyiségét hasznosítani, bérbe adni
kívánja a pályázati kiírás szerint.  

***
Önkormányzat Képviselő-testülete  a  DAKÖV Gördülő fejleszté-

si tervét megtárgyalta, és azt elfogadta.
***

Önkormányzat képviselő-testülete a Szigetbecse Község Önkor-
mányzat 2019. évi belső ellenőri jelentését elfogadta. Felkérte a jegy-
zőt a jelentésben foglalt feladatokra vonatkozó intézkedési terv elké-
szítésére.

***
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Kevenet Kft.-vel 2000-

ben megkötött és jelenleg is érvényben lévő szerződést felmondja,
ezzel egyidejűleg a víztoronyra való településért a szolgáltatóval
250.000 Ft/év bérleti szerződést köt.

***
Önkormányzatunk képviselő-testületi ülésén tájékoztatást hallga-

tott meg a Ráckevei Katolikus Plébánia Szigetbecse településen
végzett munkájáról, jövőbeni terveiről. A tájékoztatást Kótai Róbert
plébános, püspöki biztos ismertette. Ugyancsak rövid tájékoztatást
kapott a Ráckevei Szent Imre Katolikus Általános Iskola működésé-
ről. Az iskola igazgatójának betegsége miatt ezen beszámolót szintén
a Plébános úr tartotta meg.

***
Vajda Attila olimpiai bajnok kenus területkeresési kérelmét és ter-

veit hallgatta meg a testület: Szeretnének egy kajak-kenu egyesületet

alapítani. Fontosnak tartja a sport közösségformáló erejét, mert
egész séges gyermekeket és egészséges embereket szeretne nevelni.
Nem csupán az élsportolók kinevelését és versenyeztetését tartaná
szem előtt, hanem a Duna közelsége miatt azt is céljának tartja, hogy
az emberek használják a vizet, és kerüljenek ismét közelebb a termé-
szethez. Elmondta hosszú távú terveit az egyesülettel kapcsolatban.
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a
területkeresési lehetőséget a Vajda Attila Kajak-kenu Sport egye -
sület részére.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy

döntött, hogy a szigetbecsei vízkezelő műnél üzemelő frekvencia-
váltó meghibásodásának javítására a Hirös Mester Kft. 812.546 Ft-os
árajánlatát fogadja el, melyet egyrészt az üzemeltető DAKÖV Kft.
744.854 Ft bérleti díjának terhére, a fennmaradó 67.692 Ft-ot pedig a
2020. évi költségvetés terhére finanszírozza.  

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy

döntött, hogy a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal felújí-
tásával kapcsolatban beérkezett árajánlatok közül a Profil Center
Kft. bruttó 2.576.640 Ft (festés, mázolás, álmennyezet, parkettázás,
burkolás), – Riedl Béla e.v. fűtésszerelés bruttó: 2.459.424 Ft (mun-
kadíj, anyagdíj, egyéb költségek, kémény felülvizsgálat, engedélye-
zés stb)., – Keve-Vill Szer. Kft. bruttó: 568.960 Ft (villanyszerelés)
közös árajánlatát fogadja el. 

***
A támogatói okirat szerint 130 mázsa barnakőszén vásárlására

412.750 Ft-ot nyert el az Önkormányzat a Belügyminisztérium szo-
ciális célú tüzelőanyag pályázatán. Három árajánlat érkezett be a bar-
nakőszén zsákos kiszerelésben (20-40 mm méret)  az Önkormányzat
telephelyére történő leszállítással: 1. Cser-Ép Kft. bruttó: 846.734 Ft,
2. Ormosszén Zrt. bruttó: 594.360 Ft, 3. Tüzelőcentrum Kft. bruttó:
695.401 Ft.

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy elfogadja az Ormosszén Zrt. bruttó: 594.360 Ft áraján-
latát, és a 181.610 Ft önrészt a 2020. évi költségvetés terhére bizto-
sítja.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy döntött, hogy a 2021. évben a helyi adók és bérleti díjak mér-
tékét nem változtatja meg.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy

döntött, hogy a korábbi hagyományokhoz képest a 2020. évben 450
db karácsonyi ajándékcsomagot állít össze az öregségi nyugdíja-
sok, kisgyermekes (18 év alatti) családok és rászorulók részére a szo-
ciális keret terhére.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy

dönt, hogy Szigetbecse településen lakossági használt sütőolaj
begyűjtési pontot alakít ki. A képviselő-testület a használt sütőolaj
begyűjtő ballon helyszíneként a Sári-Metál Kft. (szigetbecsei bolt)
udvarát jelöli meg.

10 SZIGETBECSEI KRÓNIKA 2020. november-december

Tájékoztatás a szeptember - november hónapban
meghozott önkormányzati döntésekről



Szigetbecse Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 2/2012. (V. 30.)
önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye: Szigetbecse Község Önkormányzata 2321 Szigetbecse, Petőfi S. u. 34.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános

4.) A pályázat tárgya: 828 helyrajzi számú, 1135 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben a Szigetbecse,
Erdősor utca 20. szám alatt található Szigetbecsei Község Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan értékesítése. Az ingatlan per-,
teher- és igénymentes. Az ingatlanra vonatkozó szabályozási előírások a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatalban vagy a www.
szigetbecse.hu oldalon megtekinthetők.

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 4.200.000 Ft, azaz négymillió-kétszázezer forint.

5.) További pályázati feltételek: Pályázat kiírója az ingatlant 4 év időtartamú beépítési kötelezettséggel kívánja értékesíteni, amely
teljesítését a vevő az ingatlanon megépített építmény jogerős használatbavételi engedélyével igazolhatja. A felek a megkötésre kerülő
adásvételi szerződésben az ingatlan egészét terhelően visszavásárlási jogot alapítanak az eladó javára, a visszavásárlási ár a vételárral
megegyezik.

6.) Az ajánlatok benyújtásának helye: Szigetbecse Község Önkormányzati Hivatal (2321 Szigetbecse, Petőfi S. u. 34.)

7.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani. A borítékon csak az ajánlattal
érintett ingatlan helyrajzi számát és az ,,ajánlat” szót kérjük szerepeltetni. 

8.) A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű ajánlati ár, azzal, hogy egyenlő összegű
ajánlati árak esetén a képviselő-testület versenytárgyalást tart.

9.) Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:
– az ajánlattevő neve és címe/székhelye;
– az ajánlattal érintett ingatlan megjelölése;
– a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon, Ft-ban meghatározva);
– a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;
– az ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant (milyen célból, illetve milyen jellegű épüle-

tet kíván létesíteni rajta, mennyi időn belül).

10.) Az ajánlatok benyújtása, eredményhirdetés: Ajánlat 2020. december 15. napjáig 12 óráig beérkezőleg nyújtható be a
Szigetbecsei Község Önkormányzati Hivatalban (2321 Szigetbecse, Petőfi S. u. 34.).

A döntést Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében a veszélyhelyzetre való tekintettel a polgármester
hozza meg.

Az eredményhirdetés várható ideje: 2020. december 16. 

11.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok
benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

12.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető az önkormányzati hivatalban személyesen, vagy a 24/513-510
telefonszámon.

13.) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

14.) Egyéb rendelkezések: 
Az ingatlanokat megtekinteni a pályázat kiírójával előzetesen egyeztetett időpontban lehet, időpont-egyeztetésre a 24/513-510 tele-

fonszámon van lehetőség.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.
A pályázati kiírás 2020. november 13. napján Szigetbecse Község Önkormányzata honlapján és hirdetőtábláján kerül meghirdetésre.
Szerződéskötésre telekalakítási eljárás lefolytatását követően van lehetőség.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés

feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gya-
korlásáról.

A közművek elérhetőségének, valamint az ingatlan beépítési lehetőségeinek vizsgálata az ajánlattevő feladata.

Szigetbecse, 2020. november 13.
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Építési telek értékesítés – pályázati kiírás
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November elseje és másodika az elhuny-
takra való emlékezés ünnepe. Ilyenkor felke-
ressük azokat a szeretteinket, akik sajnos már
nem lehetnek velünk. Megelevenednek a
temetők: a legparányibb sírkertektől a hatal-
mas nagyvárosi temetőkig mindenütt virág-
díszben állnak a sírok, szelíden hunyorgó
mécsesek pislákolnak. A halottak napja a
gyász napja, amikor (különösen ezen a
napon) a néma könnyektől a hangos zokogá-
sig utat tör magának az emlékezés, a fájda-
lom. Alkonyatkor varázslatosan nyugodttá,
csendessé válnak a sírkertek. Emlékezünk.

Emlékeztünk, gyertyát gyújtottunk ez
évben is. A kialakult világjárvány miatt
azonban sok embernek nem volt lehetősége a

hozzátartozók sírját, emlékhelyét megláto-
gatni. Sokan csak otthonukban tudtak gyer-
tyát és mécsest gyújtani, emlékezni drága
szeretteikre. A szeretet és az emlékezés szí-
nes szirmai azonban így is beborították a
sírokat. Nem lett megfeledkezve ezúttal sem
községünkben a hősi halált halt katonák sír-
helyéről. Köszönjük Czár Jánosnak és csa-
ládjának az emlékhely gondozását.

Megemlékezés és koszorúzás 
a templomkertben

Az oroszországi „malenkij robotból” való
hazatérés 71. évfordulója alkalmából 2020.
november 6-án a Szigetbecsei Német
Nemzetiségi Önkormányzat megemlékezést
és koszorúzást tartott a Templomkertben.

A malenkij robot áldozatainak emlékére
felállított emlékműnél koszorút helyezett el
Szigetbecse Község Önkormányzata nevé-
ben Sósné Michélisz Edina polgármester és
Lumei Sándorné képviselő, a Szigetbecsei
Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
Lerner Mária, Pilczingerné Major Hajnalka
és Czár János elnökségi tagok.

Lumei Joli

Szerető szívvel emlékeztünk elhunyt szeretteinkre

Babits Mihály:
…

Mindenszentek: hideg ősz
bolyg a szellem fázva,
fázó népség temetőz
sírokon gyertyázva.

Jaj az év temető,
mindennap egy holt,

minden napra minden éj
ráírja, hogy: Volt
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Az idei nevelési évben sajnos a Covid-vírus miatt átrendeződtek
az óvodában már rendhagyónak mondható hagyományaink. Az
előző években a szülők bevonásával, a Szigetbecsei Általános
Iskolával és a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzattal
karöltve sikeresen megrendezett Márton napi lámpás felvonulás az
eddigi formájában nem kerülhetett megszervezésre. Viszont óvodai
keretek között, szülők jelenléte nélkül az óvoda falain és udvarán
belül azért készültünk a gyerekekkel közösen, hiszen fontosnak tar-
tottuk, hogy ebben a nehéz időszakban is tudjunk a gyerekeknek egy
kis élményt nyújtani.

November 11-én, a délelőtt folyamán a csoportok külön-külön a
besötétített csoportszobáikban kivilágított lámpásaikkal sétáltak,
közben Márton napi és libás dalokat énekeltek. Ezután minden cso-
port felöltözött és kiment az óvoda udvarára, hogy közösen is ápol-
juk a már évek óta rendhagyóvá vált hagyományt.

Az udvaron a Katica nagycsoportos gyerekek vártak bennünket, ők
készültek a Márton életét bemutató kis színdarabbal, amit kint az

óvoda bejáratánál, a Márton napi díszletnél adtak elő számunkra.
Ezúton is köszönjük Marcsi és Ildi óvó néninek és természetesen a
Katica csoportos gyerekeknek is, hogy a mostani kevésbé élmény -
gazdag óvodai életünket egy kicsit felpezsdítették az aranyos kis
műsorukkal.

Az előadás után, a közös menetelést és éneklést követően a gyere-
kek jóízűen elfogyasztották a pogácsákat és a meleg teát.

Szeretném megköszönni a csoportok szülői munkaközösségi tagja-
inak, hogy támogatták a csoportokat a pogácsák és a tea hozzávaló-
inak megvásárlásával.

Jól sikerült napot tudhattunk magunk mögött! 
A gyerekek örömmel és élménnyel gazdagodva térhettek haza az

idei Márton napi lámpás felvonulásról, annak ellenére, hogy nem a
megszokott módon zajlott, hanem „kicsit másképp”.

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása”
Schneckné Bukovszky Judit

intézményvezető 

Márton nap az óvodában – „kicsit másképp”

Kedves Olvasó!  
Egy kis sváb süteményrecept ajándékba:

Platzchen 
(fahéjas karácsonyi aprósütemény)

Elkészítés:
250 g vajat 2 tojással és 130 g cukorral habosra keverünk. 400 g lisztet, csipetnyi

sót és 2 teáskanál fahéjat hozzáadva lágy tésztává gyúrjuk.

Teáskanál segítségével kis golyókat szaggatunk a tésztából, és sütőpapírral kibé-
lelt tepsire rakjuk.

Fahéjat egy evőkanál cukorral összekeverünk. Egy üvegpohár alját benedvesí-
tünk, majd a cukros fahéjba mártjuk, és a tésztagolyókat ezzel a pohárral lapítjuk le.

A poharat időnként újra benedvesítjük, és a cukros fahéjba mártjuk. A 170 °C-
fokra előmelegített sütőben kb. 12-15 perc alatt megsütjük. 140 g mogyorókrémet
gőz fölött megolvasztunk, majd a kihűlt süteményeket kettesével ezzel a krémmel
ragasztjuk össze.

(www.deutschnet.hu)



Mikor beszélhetünk pandémiáról?

Az ENSz Egészségügyi Világszerveze té -
nek, a WHO-nak a kritériumai szerint pan -
démiáról akkor beszélhetünk, ha:

• a népesség számára új betegségről van szó,
• a kórokozó embereket fertőz meg,
• komoly betegséget okoz,
• a kórokozó könnyen terjed emberről em -

ber re,
• több földrajzi régiót is érint.

Járványüggyel foglalkozó szakemberek
sze rint nem kérdés, hogy előbb-utóbb pan -
démia lesz a koronavírus, mások szerint már
bele is léptünk ebbe a kategóriába, an nak
kimondása, hogy világméretű járvánnyal
nézünk szembe, puszta formalitás. A WHO
vezetője, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus
szerint az új koronavírus „egyértelműen hor-
dozza magában a pandémia potenciálját”.
Néhány napja azonban úgy nyilatkozott,
jelenleg még nem tekintik pandémiának a
COVID-19-et, mert „nincs szó ellenőrizhe-
tetlenül, globális szinten terjedő vírusról,
sem arról, hogy a súlyos tünetek és a halálo-
zás nagy léptékű lenne”.

A pandémia jelenlegi állását figyelembe
véve a szakértők a következőt javasolják: „A
fertőzés fenyegetően közeleg, az izoláció
már nem elég, erősítenünk kell az
immunrendszerünket, ha fel akar-
juk venni a küzdelmet a vírussal.”

„Az Egészségügyi Világ szer ve -
zet (WHO) folyamatosan figye-
lemmel kíséri és elemzi a hírhedt
vírus terjedését, amely rányomta a
bélyegét a világra és legyőzte a
világ legnagyobb egészségügyi
intézményeit is. Ha a világ legran-
gosabb szakértőinek nincs megol-
dása, akkor a saját kezünkbe kell
vennünk az ügyet” – mondja
Zacher Gábor orvosprofesszor,
biológus, a Klinikai Immunológiai
és Immunogenetikai Tanszék vezetője, ma -
gán- és állami egyetemek immunológiai
rész legeinek rendes professzora.

„A történelem során számos pandémiás
esetünk volt, amelyek közül néhányra saját
tapasztalataim alapján nagyon jól emlék-
szem, például a 2010-es esetre, amelyet egy
mutált influenzavírus, az úgynevezett H1N1
okozott, ahogy azt szokták hívni. De a vírus
valami egészen új. A vezető német intézetek,
valamint az Egészségügyi Világszervezet
statisztikai adatain kívül továbbra sincs hiva-
talos információnk, és ezek az adatok nagyon
aggasztóak.

Megkértük Zacher Gábor doktort, hogy
tisztázza az adatok természetét és azt is, hogy
van-e ok az aggodalomra.

„A vírus terjed, és a fertőzés elkerülhetet-
len. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy egy pon-
ton mindannyiunkat megfertőz majd a vírus.
Az önkéntes elszigetelődés csak késlelteti az
elkerülhetetlent, a tudománynak még mindig
nincs válasza, ami azt jelenti, hogy jelenleg
nincs gyógymód. Ez azonban még mindig
nem jelenti azt, hogy így mind meg fogunk
halni. Világszerte nagyon sok embert gyó-
gyítottak meg hatékonyan a vírusfertőzésből,
és több mint 90%-uk valamilyen prevenciót
alkalmazott az immunrendszer megerősítése
céljából, hogy a test önmaga le tudja küzde-
ni a vírust.”

Hogyan védekezhetünk megfelelően a
vírussal szemben?

„Nem tudjuk megvédeni magunkat. Az
egyetlen, amit tehetünk, hogy erősítjük az
immunrendszerünket és felkészülünk a fertő-
zésre. Ezzel esélyt adunk a szervezetünknek,
hogy leküzdje a vírust. 

Az Egészségügyi Világszervezet hivatalos
adatai szerint a gyógyultak 92%-a megelő-
zésképpen szedett valamilyen formában
immunstimulálót (immunrendszert erősítő
gyógyszert). 

Ez is az oka annak, hogy ők meggyógyul-
tak a fertőzésből.

Miként tudjuk erősíteni az immunitá-
sunkat a meleg otthonunkban?

„Az önkéntes elszigetelődés mellett válto-
zatos, minőségi és tápértékben gazdag ételt
kell minden nap fogyasztani. Így minden
szükséges vitamin és ásványi anyag bekerül
a szervezetbe. Egyik étel sem egészséges
önmagában, és nem tartalmazza az immuni-

tás erősítéséhez szükséges
összetevőket. Ez azt jelenti,
hogy az egyhangú étkezés
nem elégíti ki a szervezet igé-
nyeit. 

Ettől eltekintve erősen
ajánlom a megfelelő mennyi-
ségű folyadék bevitelét a
minőségi immunstimulánssal.
A minőségi immunstimuláns
biztosítja, hogy testünk meg-
kapja az összes szükséges
tápanyagot, még akkor is, ha
nem tudunk egészségesen
étkezni. 

Nagyon fontos, hogy sze-
rezzünk be ilyen fito termé ke ket, és most el is
mondom, hogy miért. A kisgyermekek álta-
lában idegenkednek a zöldségektől, és nem
fogják megenni. Az ilyen gyerekeknek elég
egy veleszületett légúti megbetegedés a jár-
vány alatt, és mindjárt megvan a baj. Kérem,
ne kockáztassunk!

Nyilvánosan felszólítok minden állampol-
gárt, aki képes immunstimulánsokat biztosí-
tani saját maga és családja számára, tegye
meg, még akkor is, ha ez a legolcsóbb. Csak
így tudjuk kordában tartani a dolgokat.”

(forrás: Egészségügyi Világszervezet és
Egészségügyi Kalauz)
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A mai gyermekek több mint a felének helytelen a tartása, és 20%-
nál diagnosztizálható gerincferdülés. Ennek oka a gyenge hátizomzat
és a mozgásszegény életmód. Az írásom célja, hogy felhívjam a
figyelmet a gyógytestnevelés fontosságára, mert ép testben egészsé-
gesebb lélek lakozik. Természetesen a gyógytestnevelés is szerteága-
zó tevékenység, ezen belül most a tartási rendellenességek okát és
kezelését szeretném bemutatni. Írásom alapját Gárdos és dr. Mónus
(1982) Gyógytestnevelés című tanulmánykötete jelentette, amit szív-
ből ajánlok a téma iránt mélyebben érdeklődők számára.

Beszéljünk először példaként az egyik legelterjedtebb tartáshibá-
ról, a hanyagtartásról. A hanyagtartás a betegségek határán helyezke-
dik el, és jellemzően serdülőkorban alakul ki a hirtelen növés és
testsúlynövekedés miatt, de a tartási rendellenességek már kisiskolás
vagy akár óvodás korban is megjelennek, ezért egyre nagyobb szük-
ség van a gyógytestnevelésre a közoktatásban. Ha nem kezeljük idő-
ben, ezek a tünetek súlyosbodhatnak, és kóros betegségekké alakul-
hatnak át. Ilyen pl.: gerincferdülés, domború hát, lapos hát.

A gyógytestnevelésnek kettős feladata van az iskolai testnevelés-
ben. Egyrészt a testnevelés célja, másrészt a deformitással és belgyó-
gyászati panaszokkal küzdő tanulóknak nyújt segítséget, hogy mun-
kaképes, teljes értékű emberekké fejlődjenek. A tartási rendellenes-
ségben szenvedő tanulóknál csökken a koncentráció és teljesítőké-
pesség, ha ezeket nem kezeljük, súlyos egészségügyi károsodáshoz
vezetnek. Ami nagyon fontos, hogy a diagnózis felállítása minden
esetben szakorvos feladata, a gyógytestnevelő tanáré pedig az, hogy
a megfelelő gyakorlatokkal kezelje ezt. A valamilyen tartási rend -
elleneséggel küzdő tanulóknál a törzs izmainak erősítése a cél. A gör-
nyedt tartású diákoknál a görbületek enyhítése, a lapos háttal küz-
dőknek pedig a görbületek kialakítása aktív izommunkával. A gya-
korlatoknál fontos a lassú ütemezés és a szimmetrikus mozgás, az
egyenletes fejlődés érdekében. Az oldalirányú gerincferdülésben
szenvedő gyermekeknél célszerű hangsúlyt fektetni a megrövidült
oldal nyújtására, de náluk sem szabad kihagyni a szimmetrikus moz-
gást. Ha időben kezeljük ezeket az elváltozásokat, megakadályozhat-
juk a későbbi hát- és derékfájdalmakat.

Terveztem pár gyakorlatot hanyag tartásra. A gyakorlatok célja a
hátizom erősítése és a hasizmok nyújtása. Az egyik gyakorlatnál tor-
napad, vagy ennek hiányában egy szék, a másik háromnál pedig

gumilabda a kellék. (Itt is szeretném hangsúlyozni, hogy elengedhe-
tetlen a szakemberek közreműködése a gyakorlatok, mozdulatok
ellenőrzéséhez, mert egy rosszul elvégzett gyakorlattal többet ártha-
tunk, mint használhatunk.)

Jelmagyarázat:
„1-2”: 2 ütemen keresztül kell végrehajtani a mozgást
„+”: jobb végtag megjelölése
„+5-6”: ellentétes végtaggal történő végrehajtás
„(6)”: mozgásszünet

Wágner Bernadett
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Miért fontos a gyógytestnevelés?

Kedves Szigetbecseiek, Sakkbarátok és Érdeklődők!

Sajnos településünk sakkéletében is rendhagyó fordulatot
hozott a COVID-19 járványhelyzet. A 2019-2020. évi sakk
csapatbajnokság befejezetlenül ért véget, az utolsó (csapatunk
számára igen fontos, itthon megrendezésre kerülő) forduló
elmaradt, továbbá az évad lezárását jelentő közgyűlést is csak
2021. január 09. napjára írta ki a Pest Megyei Sakkszövetség.

Ezen a közgyűlésen fog eldőlni továbbá a 2020-2021. évi
csapatbajnokság sorsa is, ami azt jelenti, hogy az idei csapatbaj-
nokság is rendhagyó módon kerül megrendezésre.

A Szigetbecse sakkéletében jelentős szerepet betöltő, tradici-
onális Magyar Sakkvilág Kupa rapid csapatverseny megrende-
zésére sem kerül sor 2020. évben.

A fenti rossz hírek nem jelentik azt, hogy a csapatélet megállt
volna. Sportegyesületünk vezetősége folyamatosan intézkedik
az induláshoz szükséges adminisztratív feladatok ellátása kap-
csán, annak érdekében, hogy a következő versenyévadon csapa-
tunk zökkenőmentesen indulhasson.

Továbbá a csapatépítés, illetve a csapattagok közötti kapcso-
lattartás is folyamatos, zavartalan.

Reményeim szerint a Szigetbecsei Krónika következő számá-
ban már jobb hírekkel, a sakkéletünk tényleges megindulásával
kapcsolatos információkkal tudok szolgálni.

Schwarczenberger Zsolt Antal
szakosztályvezető

Sakkhíradó
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Születések:
2020. 09. 23-án született 

Lolbert Barbara és  Gajdos György gyermeke
GAJDOS BENCE GYÖRGY

2020. 10. 15-én született  
Wágner Judit és  Wesselényi Miklós Jenő gyermeke

WESSELÉNYI RÓZA

2020. 09. 22-én született  
Rózsa Noémi Szandra és Kasztel Balázs gyermeke

KASZTEL SZABOLCS MARTIN

2020. 09. 23-án született 
Kresz-Guther Katalin és Katona Péter Géza gyermeke

KATONA LEVENTE

Házasságkötés:
2020. október 10-én házasságot kötött  

Weisz Péter és Hoffmann Cintia

2020. november 14-én házasságot kötött  
Lipódi Krisztián és Kenessey Renáta

Elhunytak:

Szalánczi János elhunyt 2020. 09. 27-én, élt 74 évet

Kovács János elhunyt 2020. 10. 23-án, élt 82 évet

Juhász Lászlóné (sz. Mercz Mária)
elhunyt 2020. 10. 04-én, élt 97 évet

Bezsenyi Imréné (sz. Leiner Mária Anna)
elhunyt 2020. 09. 25-én, élt 83 évet 

Magasitz Lajosné (sz. Schmidt Apollónia)
elhunyt 2020. 11. 17-én, élt 82 évet

Híreinkről, programokról többet és részletesebben a www.szigetbecse.hu weboldalon olvashat
LAPZÁRTA: 2021. február 10.

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

Tisztelt Szigetbecsei Lakosok!
Tekintettel a kialakult vírushelyzetre, a megszokott ünnepi rendezvények elmaradnak.

Fogadják szeretettel az önkormányzat és intézményei, valamint a civil szervezetek
által elkészített adventi koszorút, betlehemi jászolt, karácsonyfa, ablakok és egyéb díszkivágítást.

Vigyázzunk egymásra!

Gondoskodjon jövő évi tüzelőjéről!
Szigetbecsén frissen kivágott almafa 
(10-20 cm közötti keresztmetszetű) 

tűzifának eladó. Ár: 2000 Ft/q.
Almafa tuskó ingyen elvihető!

Telefon: 30 9443 526

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halot-
tunk, 

JUHÁSZ LÁSZLÓNÉ (MERCZ MÁRIA) 

temetésén részt vettek és Őt utolsó útjára elkísérték. Gyászunkban
osztoztak, sírjára az emlékezés virágait elhelyezték.

A gyászoló család

Anyakönyvi hírek
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