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SZIGETBECSEI
KRÓNIKA
Ulmer Schachtel – Hoffnung
Emlékmű avatás Szigetbecsén

A Duna a tengerbe folyik
Die Donau fließt und wieder fließt
wohl Tag und Nacht zum Meer.
Ein' Well die andere weiterzieht
und keine siehst du mehr
All' Frühjahr kehren d'Schwälblein zurück
der Storch kommt wieder her,
doch die gen Ungarn zogen sind,
die kommen nimmermehr.

A Duna a tengerbe folyik
nappal meg éjszaka.
Hullám hullámot csalogat,
egyet se látsz már soha.
A fecske tavasszal visszatér,
gólya száll valahova,
de aki Magyarországra ment,
Nem jön már vissza soha.

Das Ungarland ist's reichste Land,
dort wächst viel Wein und Treid,
so hat's in Günzburg man verkünd't,
die Schiff stehn schon bereit,
dort geits viel Vieh und Fleisch und G'flüg,
und taglang ist die Weid,
wer jetzo zieht ins Ungarland,
dem blüht die goldne Zeit.

Magyarország a leggazdagabb,
búzája, szőleje jó,
Günzburgban ez megmondatott,
készen áll mind a hajó,
sok ott a barom, a hal, a vad,
szép legelő, laktató,
aki most Magyarországba megy,
annak lesz világa jó.

(Német népdal a Magyarországra település idejéből, Kalász Márton fordítása)
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Őseink emlékére – Ulmer Schachtel átadása
Szigetbecsén
2020. szeptember 26-ára, emlékmű avatásra hívta a falu lakosságát a Szigetbecsei
Német Nemzetiségi Önkormányzat. Régi
álmuk teljesült erre a napra, sikerült megvalósítani és átadni az Ulmer Schachtel kicsinyített mását Szigetbecsén, a Balassi téri tó
partján. Nagy és hosszú út vezetett el idáig.
A nemzetiségi önkormányzat már 2018-ban
pályázatot adott be emlékhelyek kialakítására, a pályázat sikeres volt, ez évben elindíthatták az egyik emlékmű, a dereglye elkészítését, jövő évben egy másik emlékmű,
André Kertészt megörökítő szobor elkészíttetésén fognak munkálkodni.
Ulmi dereglyékről röviden: Őseink háromszáz évvel ezelőtt ilyen (ulmi) hajókkal
ereszkedtek lefelé a Dunán, hogy földet műveljenek és benépesítsék az elnéptelenedett
vidékeket. Ez a 18. században Ulmban (a
Duna mellett) ácsolt teherszállító dereglye
kb. 60 láb hosszú, 15 láb széles és 3 láb mély
volt (1 láb = 31.3 cm). A lapos törzsnek normál vízállásnál kb. 20 tonna volt a teherbírása. Az utazási sebességet a Duna sodrása
határozta meg. A Dél-Magyarországra történő utazás (kizárólag nappal) több napot vett
igénybe, ami a zátonyok, valamint az esetenkénti magas vízállás miatt nem volt veszélytelen vállalkozás. A legénység 6-8 főből állt. Egy dereglye kb. 200 guldenbe került, az utazásért 20 guldent kellett fizetni. A
célállomáson ezeket az „egyutas dereglyéket” szétszedték, a fát pedig eladták, mivel
árral szembeni vontatása nem volt lehetséges. Ily módon került sok ezer Duna menti
sváb a kiürült országba, amelyből kevesebb
mint 100 év alatt virágzó kertet hoztak létre.

Az avató ünnepségen Pilczingerné Major
Hajnalka, a Nemzetiségi Önkormányzat
vezetőségi tagja német és magyar nyelven
köszöntötte a megjelenteket. A magyar és a
német himnusz elhangzása után Lerner
Máriának, a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének az ünnepi
beszédét hallgathattuk meg német és magyar nyelven:

„Sokunknak nagyon régi vágya teljesült a
mai napon – végre mi is büszkélkedhetünk
egy Ulmer Schachtellel, egy ulmi skatulyával, mely a magyarországi németek/svábok
egyik fontos jelképe. Több mint 300 évvel
ezelőtt több százezer német telepes indult
Magyarországra, hogy egy új hazában boldogulhasson. Jöttek gyalog, szekéren, vízi
úton, de egy dolog közös volt bennük: keserű szívvel, hogy el kell hagyniuk szeretett
hazájukat, azonban tele tettvággyal, szívükben reménységgel.
De miért és hogyan jöttek a németek Magyarországra?
A 150 éves török uralom Magyarország
gazdaságát évszázadokkal vetette vissza. A
török uralom alatt a mezőgazdaság és az
ipar gyorsan hanyatlásnak indult. Ehhez
hozzájárult a magyar lakosság elhurcolása,
elbujdosása, és ezáltal a munkaerő jelentős
csökkenése. Mindez az ország teljes gazdasági hanyatlásához vezetett. A törökök kiűzése után rengeteg munkaerőre volt szükség Magyarországon.
1689. augusztus 11-én I. Lipót császár kibocsátotta az első Habsburg népesedési pátenst, mely kedvezményeket ígért a betelepülőknek, mint például 5 év adómentesség kül-

földi telepesek részére. További kedvezmények: erősen redukált szőlőtelek árak, a házat és földbirtokot érintő örökösödési jog és
több, az ipart és a bányászatot segítő intézkedés.
A telepítések kétféleképpen zajlottak. Az
első szervezett telepítések állami telepítések,
melyek I. Lipót, III. Károly, Mária Terézia és
II. József szervezésével történtek, melyek
mintául szolgáltak a földesurak által szervezett magántelepítések számára. A császári és
a földesúri telepítések párhuzamosan zajlottak.
A Csepeli-szigeti német falvakat Savoyai
Jenő telepítette be,
A dél-német, a mienknél jóval sűrűbben
lakott területeken indult el a verbuválás,
elsősorban mesterséggel bíró embereket, ill.
családokat telepítve különböző akkori magyar térségekbe, így a mai észak Dunántúl,
Pest környéke, Baranya, Tolna, Bács, Bánát
és Szatmár térségébe.
Fontos szempont volt, hogy nem alkalmi
munkásokat, hanem itt letelepedő telepeseket hívjanak, akik szakértelmükkel hozzájárulhatnak az ország fejlődéséhez.
Az első időszakban tutajjal indultak el,
majd mivel az sok faanyagot igényelt, dolgozták fel a rönkfát hajóvá. A hajózás is nehéz volt a felső Duna szakaszon, Ulm alatt
sziklás szakaszok voltak, a regensburgi híd
szűkülete is veszélyeket rejtett, majd a Linz
utáni Strudengau és a felső-magyarországi
szakasz is nehézségeket jelentett.
Fokozatosan alakult ki a Schachtel hajótípusa, amely jellegénél fogva csak lefelé az
áramlással úszva volt használható.
Négy kormányosának ügyesen kellett
manőverezni a kanyargó folyón, nehogy egy
kiálló partszakasz vagy egy szikla kárt tegyen a törékeny vízi járműben.
A dereglyén biztosították a főzés, a melegedés, az alvás lehetőségét is, hiszen,két hét
is eltelt, míg Bécs és Pozsony érintésével
magyar földre értek. A célállomáson ezeket
az „egyutas dereglyéket” szétszedték, a fát
pedig eladták vagy megépítették belőle az
első házaikat.
Az „Ulmi doboz” a német betelepülések
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fontos eszköze, a dunai útvonal tipikus szállító járműve. A másik jármű a szekér volt.
Amikor Budánál kikötöttek nem volt semmijük csak az a pár dolog, amit a csónakba
tettek. Generációkon keresztül szorgalmasan dolgoztak és sokfelé letelepedtek a főváros környékén. Megtartották nyelvüket, hagyományaikat, közben pedig kicsit, vagy nagyon magyarok lettek.
Hogyan is jött létre ez az emlékmű? Takács András volt polgármester hívta fel figyelmünket a Széchenyi 2020 pályázati kiírásra, miszerint lehetőség van EMLÉKHELY kialakítására támogatást nyerni.
2018 áprilisában nyújtottuk be a pályázatot,
sikerült 8 millió Ft-ot elnyernünk. Ebből készült ez az emlékhajó és jövőre községünk
nagy büszkeségének, André Kertésznek állíttatunk emlékművet. Az Ulmer Schachtelünket Kakucson a Varró és Varró Kft. készítette el nekünk. Innen is köszönjük kiváló munkájukat. A hajó hazaszállításáról és az alapzat elkészítéséről Czár János képviselőtársam gondoskodott.
Ez a hajó emlékmű és szimbólum is egyben. A magyarországi németek múltjának
egy darabját megőrizve kapocs a jövő irányába. A történelem tanulásához, megértéséhez nélkülözhetetlenek a múlt kézzel fogható emléktárgyai. Ilyen ez az ulmi dereglye,
amely német telepeseket hozott ide Bajorországból és Stájerországból, akik a 150 évig
háború dúlta ország újjáépítésében hatalmas szerepet vállaltak. Emléket állít őseinknek, akik hazára leltek, és kemény és becsü-

letes munkájuknak köszönhetően hazájuknak érezték ezt a földet. A hajó a Hoffnung/
Remény nevet kapta, hiszen a letelepedők
azon akaratát jelképezi, hogy új hazára találjanak, de egyúttal ne adják fel nyelvüket,
szokásaikat.

közösségünket, javítja a mindennapi körérzetünket. A Német Önkormányzat vezetőségi
tagjai, Lerner Mária, Pilczingerné Major
Hajnalka és Czár János mellett köszönetet
mond az emlékmű megvalósításában segítséget adó: Lumei Sándornénak, Glöckl Dénesnek, Czár Péternek, Hoffmann Istvánnak
és Feigl Csabának is.”

Das Schiff bekam den Namen „Hoffnung”.
Der Name soll auf die Hoffnung unserer
Ahnen auf ein neues, besseres Leben
hinweisen, sowie auch auf unsere Hoffnung
darauf, dass wir unsere Sprache, Kultur, Traditionen und Identität bewahren können.”

Az ünnepségen Sósné Michélisz Edina
polgármester felszólalásában méltatta az
emlékművet és megvalósításában közreműködők munkáját: „A Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai példaértékű munkájának,
összefogásának és szorgalma eredményének
köszönhető, hogy létrejött az emlékmű,
amely méltó emléket állít a szigetbecsei sváb
közösségnek. Ez a kis színfolt, ékesség a kulturális hagyományok megőrzésének és ápolásának is szép példája, erősíteni fogja a

Köszöntő beszédek után Lerner Mária és
Sósné Michélisz Edina a Hoffnung nevű
dereglye átadásaként a nemzeti színű szalagot átvágták, majd Kótai Róbert plébános
úr, püspöki biztos megszentelte a hajót.

Az ünnepségen meghallgathattuk Béres
Olívia és Fábián Terézia szavalatát, majd a
Szigetcsépi Meglepetés (Überraschung)
tánccsoport műsorát láthattuk, hallhattuk.
Az Önkormányzat szerény vendéglátással
kedveskedett a megjelenteknek.
Úgy gondoljuk, a községünkben felállított
Ulmer Schachtel méltó emlék, szimbólum
őseinknek.
Lumei Joli
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Szeretettel köszöntjük a 90 éves Margit nénit
Az élet alkonyán
Elmúlt már az ifjúságod
Itt van életed alkonya.
Ne gondolj az elmúlásra.
Ne add fel soha!
Tartogat még az élet szépet
Még, ha lassabb is már a lépted
Gyönyörködj kerted virágában
Fürdőzz meg a Napsugárban.

Kiss Lajosné, Margit néni ez év
augusztus 18-án töltötte be életének 90. életévét. Ebből az
alkalomból kerestük fel otthonában Sósné Michélisz Edina polgármesterrel, ahol családja körében virágkosárral köszöntöttük
és átadtuk részére Magyarország
miniszterelnöke által aláírt Emléklapot. Ezúton is még további
szép, egészségben teljes éveket
kívánunk Margit néninek családja körében.

Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek.
Tanítsd meg, mire csak lehet
Ha tovább adod a jót és szépet
Már nem volt hiába élted!
A reményt, ne add fel soha,
Hogy sorsod nem lesz mostoha.
Ha elérkezik az utolsó óra
Mosolyogva indulj a Nagy Útra.
Mikor megszülettél, mosolygott mindenki
Egyedül Te sírtál, más senki.
Próbáld úgy élni Élted,
Hogy mikor elmész, sírjanak Érted!
(Kárpáti Éva)

A 80 esztendős Gyula bácsi köszöntése
Schmidt Mihály az Egyesület nevében sportkitüntetésben
részesítette a Születésnapost. Méltatásában kiemelte a 14 év alatt
községünkben kifejtett eredményes szakmai és lelkiismeretes munkáját, valamint a szakosztályon belül kialakított családias, baráti légkör kialakítását.
Schwarczenberger Zsolt, a Sakkszakosztály vezetője köszöntőjében kiemelte: „Számomra nem csak a sakktudásban és csapatszervezésben vagy példamutató. Emberség, kitartás, humánum tekintetében
olyan példát mutattál nekünk, amit én csak nagyon kevés embernél
tapasztaltam. Véleményem szerint ennek köszönhető, hogy Szigetbecsén gyakorlatilag meglévő gyökerek, hagyományok nélkül sakkéletet teremtettél, továbbá megmutattad azt, hogy a csapatba tartozás
nem csak a sakk szeretetéről, hanem a közösség építéséről is szól.
Neked minden ember egyaránt fontos. Szervezőképességed és emberséged miatt Téged tekintelek az egyik példaképemnek.”
Dr. Csuka Gyula volt sakk szakosztályvezetőnk a napokban ünnepelte 80. születésnapját. Ebből az alkalomból a Sportegyesület tagjai
ünnepséget terveztek számára, amely a kialakult Covid19 vírus miatt
nem jöhetett létre. Így szolidabb körben, csak a vezetőség kereste Őt
fel otthonában és meleg szavakkal köszöntötte születésnapján.
Schmidt Mihály SE elnöke átadta Sósné Michélisz Edina polgármester köszöntő szavait: „Szigetbecse Község nevében szeretném
megköszönni a településért, a sportegyesületért, és a sakkszakosztályért végzett munkáját.
Hosszú éveken keresztül szervezte mindig magas színvonalon, sikeresen, tartalmasan, a sakk közösséget összetartva a Szigetbecsei Sakk
Egyesület életét. Egy kis faluban nagy kincs egy ilyen példaértékű
közösség, akik egységükkel, szorgalmukkal, és az ezek alapján elért
eredményeikkel elismertté tették Szigetbecse sakkéletét Pest megyében, sőt országosan is.”
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Építési telek értékesítés – pályázati kiírás
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-kettőszázezer 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 elemi 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
épületet kíván létesíteni rajta, mennyi időn belül);
10.) Az ajánlatok benyújtása, eredményhirdetés: Ajánlat 2020. november 2. napján 12:00 óráig beérkezőleg nyújtható be a
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatalban (2321 Szigetbecse, Petőfi S. u. 34.).
A döntést a Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg, várhatóan a 2020. novemberi testületi ülésén.
Az eredményhirdetés várható ideje: 2020. november 23.
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 telefonszámon van lehetőség.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.
A pályázati kiírás 2020. október 01. 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 gyakorlásáról.
A közművek elérhetőségének, valamint az ingatlan beépítési lehetőségeinek vizsgálata az ajánlattevő feladata.
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Tájékoztatás a július-augusztus hónapban
meghozott önkormányzati döntésekről
Szigetbecse Község Önkormányzatának képviselő-testülete a nyári időszakban is szorgalmasan dolgozott, a 2020.
július 15-én és 2020. augusztus 24-én megtartott testületi ülésen az alábbi döntések születtek:
Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szigetbecse területén az óvodai, általános iskolai gyermekek étkeztetésére – a 2020/2021es tanévtől kezdődően 2 évre – a melléklet
szerinti pályázatot írja ki. A Pályázat benyújtására felkéri a képviselő-testület az
alábbi szervezeteket: – BreziFeri Kft. (2321
Szigetbecse, Lórévi út 7.), – Ráckeve Városi
Intézményi Gazdasági Iroda (2300 Ráckeve,
Szent István tér 10.), – Kiskunlacháza
Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha (2340 Kiskunlacháza, Rákóczi utca 12.)
***

Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Takács András volt polgármesternek az utólag kifizetett 80 nap ki nem vett szabadsága
pénzbeli megváltása és annak járulékai viszszatérítésére nyújtson be pályázatot a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által
2020 márciusában kiírt megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli támogatására.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2020. (VII. 23.) önkormányzati rendeletével módosította a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
6/2014. (XI.12.) önkormányzati rendeletét,
mert a BM Pályázat benyújtásához szükséges volt, hogy az önkormányzat kormányzati funkciói között szerepeljen a 082030
Művészeti tevékenységek (kivéve színház).
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2020.(IX.01.) önkormányzati rendeletével módosította a Szigetbecse Helyi Építési Szabályzatáról szóló
7/2016. (XI.2.) önkormányzati rendeletét.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a településszerkezeti tervről szóló határozatát.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2020.(IX.01.) önkormányzati rendeletével módosította a Szigetbecse Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2016. (XI.2.) önkormányzati rendeletét.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szigetbecse területén az óvodai, általános iskolai gyermekek étkeztetésére – a 2020/2021es tanévtől kezdődően 2 évre – BreziFeri
Kft. közétkeztetési pályázatát elfogadja.
Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a közétkeztetési pályázat aláírására.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megalkotta a 15/2020.
(IX.01.) önkormányzati rendeletét az étkezési térítési díjakról.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képvi-selő-testülete a 16/2020.(IX.01.) önkormányzati rendeletével módosította a 2020.
évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.24.)
önkormányzati rendeletét.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi számláról 482.600 Ft kerüljön
átutalásra a költségvetési számlára a Balassi
téri tó rehabilitációs költségeinek, azaz a
Balassi téri tó északi oldalán kijelölt területen földmunkák elvégzésére, Balassi téri
tópart menti növényzet gyérítésére és elszállítása, hínár elszállítása kifizetése céljából.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a civil szervezetek által benyújtott támogatási kérelmek alapján a Szigetbecse Községért Közalapítvány részére 600 ezer Ft és a Szigetbecse Sportegyesület részére 400 ezer Ft
támogatás kerüljön kiutalásra a 2020. évi
költségvetés terhére. A Közalapítvány ez
évben több beruházási projektet indított el
és a pályázati támogatás kiegészítése végett
kapta az önkormányzati támogatást.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ráckevei
Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez
hozzájárul, és részére 600 ezer Ft támogatást nyújt a 2020. évi költségvetés terhére.
***

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1928117939 iratazonosító
számon a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez Szigetbecse Önkormányzat által benyújtott az „Élhető terek és
innovatív kezdeményezések a helyi közösségek számára” megnevezésű LEADER támogatási kérelmét teljes mértékben visszavonja.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar
Falu Program 2020 – Szolgálati lakás felújításának, kialakításának támogatására felhívásra pályázatot nyújt be a 2321 Szigetbecse, Makádi út 57. szám alatti szolgálati
lakás felújítására. A képviselő-testület felhívja a polgármestert az MFP-SZL/2020
pályázat határidőben történő benyújtására.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar
Falu Program 2020 – Faluházak-Önkormányzati épületek felújítására felhívásra
pályázatot nyújt be a 2321 Szigetbecse, Petőfi S. u. 34. szám alatti önkormányzati épület felújítására. A képviselő-testület felhívja
a polgármestert a MFP-FHF/2020 pályázat
határidőben történő benyújtására.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar
Falu Program 2020 – Építési telek kialakítása, közművesítés felhívásra pályázatot
nyújt be. A képviselő-testület felhívja a polgármestert a MFP-TKK/2020 pályázat határidőben történő benyújtására.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar
Falu Program 2020 – Elhanyagolt ingatlan
közcélra történő – megvásárlására felhívásra pályázatot nyújt be, amennyiben a pályázat benyújtási határideje előtt tudomására
jut olyan ingatlan Szigetbecse településen,
amely alkalmas lehet a pályázati felhívásnak. A képviselő-testület felhívja a polgármestert a MFP-EIH/2020 pályázat határidőben történő benyújtására.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Kép-
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viselő-testülete hozzájárul, hogy a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ pályázatot nyújtson be a Magyar Falu Program
2020 – Iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése, illetve iskolaépület felhívásra a
MFP-ITF/2020 pályázat keretében a Szigetbecse-Makád Általános Iskola felújítására.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja a
Belügyminisztérium által 2020. évre meghirdetett „A települési önkormányzatok
szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcso-

lódó kiegészítő támogatás” megnevezésű
pályázati anyagát összesen 150 q barnakőszénre. Az önkormányzat részéről a vállalt
önerő összege: 95.250 Ft. Az önkormányzat
a szociális célú szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szigetbecse Községért Közalapítvány részére 2 millió Ft visszatérítendő támogatást nyújt a
LEADER pályázat megvalósításának elősegítése érdekében.

***
Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Szigetbecse Község Önkormányzata benyújtott pályázatok közül sikerült
elnyernie a Szociális tüzelőanyag támogatás pályázaton 130 mázsa barnakőszenet.
A fentiekből is jól látszik, hogy a képviselő-testület és a hivatal dolgozói folyamatosan azon munkálkodnak, hogy településünk fejlődjön, szépüljön.
Csománé dr. Dreska Hajnalka
aljegyző

Beruházások – fejlesztések
községünkben
KEHOP program keretében a Művelődési Házunk szigetelése már elkészült, a munkák folyatatódnak a régi óvoda
és a polgármesteri hivatal épületének a szigetelésével. Ebben az évben
kell elszámolni a támogatással. Ebben a projektben is helyi vállalkozók dolgoznak.

Magyar Falufejlesztési program: 2019. évben nyertünk pályázatot a Temető fejlesztés
vizesblokk kiépítésére. A felújítás elkészült
több helyi vállalkozó kivitelezésében. Így a
ravatalozó hátsó részében lett mosdóhelyiség kialakítva, térkövezve és az épület belső
tere felújítva.

Magyar Falufejlesztési program
Szintén 2019-ben nyertünk pályázatot a Réti utca járdaépítésére,
mely támogatási összeget anyagköltségre fordíthattuk. A járdaépítés
munkadíját teljes egészében az önkormányzat költségvetéséből kellett
megoldanunk. A járda elkészült, nagyon szép, szakszerű munkával.
Magyar Falufejlesztési program:
2019. évi pályázatunk volt a Réti utca, Balassi tér, Honvéd utca felújítása is, amely útfelújítási munkálatok a napokban kezdődtek el,
várhatóan október közepéig elkészülnek.
Magyar Falufejlesztési program: 2020-ban pályáztunk egészségügyi
eszközbeszerzésre az orvosi rendelőbe és a védőnői szolgálathoz.
Az eszközök beszállítása elkezdődött, a megrendelt termékek egy
része már az Önkormányzathoz megérkezett.

Honvéd utca kiszélesítése már hosszabb
ideje felmerült, mivel
az egyik lakóháznál
annyira beszűkült az
út, hogy a biztonságos forgalmat veszélyeztette. Ezért a jelzett helyen a kerítést
elbontattuk, beljebb
tetettük, így az út
kiszélesedett, ott le is
betonoztuk. Az útfelújítás után az utcakép
is sokkal jobb lesz.
Mindezen beruházási munkák végzése
ideje alatt kértük és
kérjük a lakosság
türelmét és megértését az esetleges járdaés útlezárások miatt!

SZIGETBECSEI KRÓNIKA

8

2020. szeptember-október

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Petőfi Sándor Művelődési Házban lévő büfé üzemeltetésére,
2020. december 1-től 1+4 éves időtartamra (az első év után felülvizsgálat, majd annak eredményétől függően 4 évre meghosszabbítás).
A Művelődési Házban (természetben: 2321 Szigetbecse, Makádi ú 43. ) lévő büfé kb. 40 m2 hasznos alapterületű, amely alkalmas arra,
hogy ott büfé-kávézó létesüljön.
Pályázati feltételek: bármely természetes személy, vagy jogi személy (gazdasági társaság) pályázhat.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó működési tevékenységi körét, vendéglátási referenciáit, elképzelését, koncepcióját.
Bérleti díj alsó limit: 50.000 Ft/hó
A létesítendő vendéglátóipari egységben kizárólag a környék nyugalmát nem zavaró vendéglátási tevékenység folytatható. A szükséges
hatósági engedélyek beszerzése, azoknak való megfelelés a pályázó feladata.
A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, s ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül
is – eredménytelennek minősítse.
A terület bérleti jogát az szerzi meg, aki a pályázati kiírás feltételeinek megfelel, és pályázata legjobban illeszkedik a Művelődési Ház üzemeltetési funkciójához, valamint a limitárhoz képest lehetőleg a legmagasabb bérleti díjat ajánlja meg és a képviselő-testület elfogadja a
pályázatát. A nyertessel bérleti szerződés megkötésére kerül sor.
Amennyiben azonos összeggel kerül benyújtásra több pályázat, akkor a képviselő-testület felhívja a pályázókat újabb ajánlat megtételére.
A limit árnál alacsonyabb összegű ajánlat érvénytelen. Az első pályázó visszalépése esetén az önkormányzat a második legjobb ajánlatot
adó pályázóval köt szerződést. A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon a feladót nem szabad feltüntetni. A borítékra rá
kell írni: „Művelődési Házban büfé üzemeltetése”
A pályázatot a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatalba (2321 Szigetbecse, Petőfi S. u. 34.) kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 15-ig.
A pályázat bontása: 2020. november 16-án.
A pályázatot benyújtókkal személyes meghallgatásra kerül sor a képviselő-testület következő ülésén. A nyertes pályázó megbízása a pályázat elbírálását követően történik.
Szigetbecse Község Önkormányzat

Tájékoztatás parlagfű mentesítésről
Magyarország Kormánya évek óta nagy hangsúlyt fektet a parlagfű elleni védekezésre. Hasonlóan az előző évi gyakorlathoz a
Belügyminisztérium a 2020. évben is a közfoglalkoztatási program keretén belül tett intézkedéseket a parlagfű fertőzöttség visszaszorítására és a megelőzésére.
Ennek keretében az Agrárminisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály szakvéleménye alapján kijelölt I.-IV. ütemterv szerint (meghatározott kaszálási időpontokkal) kötelezte a helyi önkormányzatokat a parlagfű-mentesítési feladatok elvégzésére az önkormányzati területeken, és az állami tulajdonú területeken.
A munkák elvégzését követően az elvégzett parlagfű-mentesítési feladatokról a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya helyszíni ellenőrzést végzett, a tapasztalatairól táblázati és szöveges összefoglalót készített a felelős minisztérium részére.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Élv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.
A felderített, parlagfűvel szennyezett ingatlanokon az eljáró hatóság közérdekű védekezést rendel el. A kényszerkaszálás és minden ezzel
kapcsolatos hatósági feladat költsége a védekezést elmulasztót terheli. A kormányhivatal a mulasztóval szemben, minden esetben növényvédelmi bírságot szab ki, melynek összege 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. A büntetés mértékét esetenként a fertőzött terület nagysága, valamint a parlagfűvel való felületi borítottság határozza meg.
Amennyiben az érintett nem fizeti meg a bírságot, az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amely végrehajtásáról az adóhatóság gondoskodik.
Tekintettel arra, hogy a településünk közös érdeke, hogy ne csak az önkormányzati területek, hanem a magánterületek is parlagfű mentesek
legyenek, – ugyanis a lakóövezetben virágzó parlagfű nagyobb közegészségügyi veszélyt jelent az emberek számára –, a nyári időszakban több
ingatlantulajdonos is kapott felszólítást, de bírság kiszabására nem került sor.
Ezúton is köszönjük mindenki együttműködését az ügyben.
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Szociális célú tüzelőanyag
Tisztelt Szigetbecsei Lakosok!

•

A Belügyminisztérium az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatoknak szociális célú tüzelőanyag
vásárlására pályázati támogatást írt ki. A pályázaton településünk
indult és támogatást nyert. A tüzelőanyag kiosztásáról rendeletet
alkotott. Ennek alapján Szigetbecse Község Önkormányzatának a
Képviselő-testülete Szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló
önkormányzati rendeletének értelmében a rászoruló kérelmezők
részére 20-40 mm átmérőjű barnakőszén formájában szociális célú
tüzelőanyag-támogatást nyújt.
A nyújtható támogatás mértékét a kedvezően elbírált kérelmek
száma határozza meg, de nem lehet több tíz mázsánál. A támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.
A Rendelet értelmében a támogatásban részesülhet azon szigetbecsei állandó bejelentett lakcímmel rendelkező életvitelszerűen
Szigetbecse községben élő személy, aki széntüzelésre alkalmas fűtési rendszerrel rendelkezik, és azzal is fűt.
A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:
•
aktív korúak ellátására,
•
időskorúak járadékára,
•
települési támogatásra, ezen belül lakhatási támogatásra
jogosult, valamint
•
gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám;
•
A felsoroltakon túl támogatásban részesül az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme:
•
egyedül élő illetve gyermekét egyedül nevelő esetében a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400% át nem haladja meg (4*28500=114.000 Ft)

kettő vagy több együtt élő személy esetén a családjában egy
főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg (3*28500 =
85.500 Ft)

Egy ingatlanban azonos bejelentett lakcímmel rendelkező, vagy
életvitelszerűen egy háztartásban élő személyek által benyújtott
kérelmek közül csak egy kérelem támogatható.
A rendelet alkalmazásában egy háztartásban élők közössége: a
rendelet kihirdetésének napján egy helyrajzi számon nyilvántartott
ingatlanban állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, továbbá az ingatlanban életvitelszerűen tartózkodó személyek
összessége. Az egy háztartásba való tartozás vizsgálata során jelen
bekezdés előírásain túl más szempontot nem lehet figyelembe
venni.
Ezt, valamint a támogatás igénylésének egyéb feltételeit (egy
háztartásban élés, szénnel való tüzelés ténye stb.) önkormányzatunk helyszíni szemle keretében ellenőrizni fogja.
A támogatásként megítélt tüzelőanyag támogatottak ingatlanához (alap esetben közvetlenül az ingatlan elé ledepózva) való kiszállításáról önkormányzatunk gondoskodik 2021. február 15. napjáig. A barnakőszén saját ingatlanon belül található tárolási helyre
való rakodása a támogatott kötelessége.
A kérelmeket Szigetbecse Község Önkormányzatnál (2321
Szigetbecse, Petőfi Sándor u. 34.) elérhető formanyomtatványon
kell benyújtani, és azoknak oda is kell beérkezniük:
A kérelem ide kattintva tölthető le: www.szigetbecse.hu 2021.
január 15. 12:00 óráig.
A határidőben be nem érkezett kérelmek nem támogathatóak.
Szigetbecse Község Önkormányzata

Hínármentesítés a Balassi téri tónál
Községünkben 2005. év augusztusára pályázati pénzből befejeződött a Balassi
téri tó revitalizációja (felújítása), füvesítése és elkészült körülötte a sétány padokkal. A megszépült tér nagyszerű színhelye a falunapnak, télen pedig a korcsolyázásnak, jéghokinak. A tó vízminősége az utóbbi időben erősen megromlott, elszaporodtak a hínárok, apad a víz a mederben.
Önkormányzatunk anyagi lehetősége szerint mindent megpróbál tenni a tó
megmaradása érdekében.
Ebben több segítséget kaptunk ez évben:
A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkásai hínármentesítették a tavat, az önkormányzat alvállalkozóval gyérítette a zöld növényzetet, elszállíttatta a levágott hínárt, rendezte a területet, próbálja pótolni a vizet.
Szakemberek véleménye alapján a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség pontyot és amurt telepített a tóba önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül.
A tóba telepített pontyfélék a tó fenekét túrva a víz átlátszóságát csökkenteni
fogják, így a fenéken a kevés fény miatt a süllőhínár nehezebben fejlődik. A
betelepített amur pedig a mégis kifejlődő hínárhajtások döntő részét lecsipegeti, így remélhetőleg megakadályozza túlburjánzását.
Majd újabb hínármentesítés is történt ifj. Rácz Ferenc társadalmi munkában
elvállalta a szervezését és a munkát is.
Ezúton is megköszönjük mindannyiuk segítségét.
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AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
Október 23-a mára kettős ünnep, egyrészt az 1956-os forradalom kitörésének,
másrészt a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának emléknapja
A nagyszüleink átélték, a szüleink ellenforradalomként tanulták, a mai fiatal korosztály már minden évben iskolai ünnepélyeken emlékezik az
1956-os forradalom és szabadságharcra. Ma hatvannégy éve, hogy egy békésnek induló tüntetés végül százak életébe került, és százezrek hagyták el az országot. Október 23-án emlékezzünk a forradalom hőseire és áldozataira Szőts-Rajkó Kinga történeti szakújságíró cikkével, amely
’56 őszének meghatározó eseményeit foglalja össze.
ÍGY KEZDŐDÖTT
„Az összes szovjet csapatoknak azonnali
kivonását követeljük” – szögezték le a Magyar
Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének
tagjai híres, 16 pontos határozatukban, amelyet
a műszaki egyetemi diáknagygyűlés résztvevői
1956. október 22-én elfogadtak. Követelték
egyebek között Nagy Imre kinevezését miniszterelnökké, többpárti választásokat, a termelés
racionalizálását, a mezőgazdasági magángazdálkodás feltételeinek biztosítását, és március
15-e ünneppé nyilvánítását is, utolsó programpontként másnapra békés felvonulást hirdettek
meg, amelyhez számos szervezet csatlakozott.
1956 őszére a magyarországi sztálinista berendezkedés romokban hevert, egyre szélesedett a
pártot és Rákosi Mátyást bírálók köre. Nagy
Imre korábbi miniszterelnök reformjai enyhítettek a rendszer kegyetlenségén és ésszerűtlenségein, így a diktatúrával szembeni hangulat
és a változás megtestesítőjévé vált.
„Lengyelország példát mutat, kövessük a
magyar utat!” „Bem apó és Kossuth népe,
menjünk együtt, kéz a kézbe!”„Rákosit a Dunába, Nagy Imrét a kormányba!” Egyebek között ezeket a rigmusokat kiabálta a Műegyetem
előtti térről induló tömeg, amely a Kiskörúton és a Margit hídon át a
Bem térre tartott október 23-án délután. Az első lövések nem a fővárosban, hanem Debrecenben dördültek el, ahol a hatalom a békésen tüntető tömegbe lövetett. A budapesti vonulás közben az emberek kivágták
vagy kiégették zászlóikból az 1949-es „Rákosi-címert”. A Bem-szobor
lábánál elhangzottak a követelések és a Nemzeti dal is, utóbbi Sinkovits
Imre előadásában. Az ekkor még körülbelül ötvenezres tömeg a későbbiekben már több mint százezresre duzzadt, és főleg Budapest három
pontján folytatta a tüntetést. A Felvonulási téren ledöntötték a tízméteres és hattonnás Sztálin-szobrot, aminek csak a csizmái maradtak meg,
ezért gúnyolta a helyet a nép Csizma térnek.
A Parlamentnél Nagy Imre beszédét várta a tömeg, amelyet Gerő
Ernő – aki Rákosi távozása óta a Magyar Dolgozók Pártjának első titkára volt – esti rádióbeszéde még jobban feltüzelt, mivel sovinisztának,
nacionalistának és antiszemitának nevezte a tüntetést. Ezután Nagy
Imre szereplése okozott csalódást, talán azért, mert „Elvtársak!” megszólítással kezdte beszédét. A felháborodott tömeg a Magyar Rádióhoz
vonult, hogy követeléseiket beolvashassák. Kérésüket a rádió vezetősége elutasította. Az első, figyelmeztető lövések után a rádió fegyveres
őrsége a tömegbe lőtt. A rádióhoz több rendőri és katonai alakulatot rendeltek fel.
A tüntetők az időközben feltört budapesti fegyverraktárakból fegyvert és muníciót szereztek maguknak. Az éjszaka folyamán a szovjet
csapatok beavatkoztak az eseményekbe, és szabadságharccá változtatták a kommunista diktatúra elleni tüntetéseket. A páncélosokkal többségében fiatal munkások vagy ipari tanulók szálltak szembe. A rendszerváltás után a Corvin köznél szobrot emeltek a gyakran tizenéves
„pesti srácok” emlékére.

Mivel a Bródy Sándor utcai rádióstúdió
használhatatlanná vált, másnap egy kis
országházi fülkéből sugározták a rádióadásokat.
A beszédek mellett zenét is szükséges volt
lejátszani, ami készületlenül érte a technikusokat, akik végül találtak pár régi lemezt az épületben, egyebek között a Himnusz, a Szózat,
egy magyarnóta-lemez, egy operett és Beethoven Egmont-nyitánya szerepelt a kínálatban.
Az utóbbi a forradalom jelképévé vált. Pár nap
múltán hallható volt a Szabad Kossuth Rádió
Forradalmi Bizottságának Örkény István által
fogalmazott híres nyilatkozata: „Hazudtunk
éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden
hullámhosszon.”
Az MDP központi vezetősége katonai bizottságot állított fel, és szovjet, illetve magyar
katonai és rendőri erőkkel igyekezett felszámolni a felkelőközpontokat. Huszonnegyedikén Nagy Imre miniszterelnök statáriumot hirdetett ki, és a hatalom a tüntetőkkel szemben
is keményen lépett fel. Ezen a napon a Honvédelmi, 25-én a Földművelésügyi Minisztérium előtt dördült el sortűz
(sortűzön M. Kiss Sándor és Kahler Frigyes definíciója szerint 1956ban az egyenruhás rendőri vagy katonai alakulatok által a fegyvertelen
tömegre leadott lövéseket értjük.
Sortűz a Kossuth téren: Október 25-én tehát újabb tragédia történt. A
város több pontján tüntettek, majd a tömeg a Kossuth térre vonult, közben a tüntetők a szovjet katonákat igyekeztek meggyőzni arról, hogy
nem a „szocializmus elleni fasiszta ellenforradalom” zajlik, hanem
nemzeti demokratikus szabadságharc, persze nem túl magas szintű iskolai orosznyelv-tudással. Bár kezdetben néhány szovjet kiskatona barátságosan viselkedett velük, a téren lövések dördültek el, kitört a pánik, és
véres mészárszékké változott a tér. A történtek oka valószínűleg az volt,
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hogy az ÁVH és a szovjet vezetés számára egyaránt elfogadhatatlan
volt a magyar tüntetők és a szovjet katonák barátkozása, írja Nagy
György. A visszaemlékezéseket összegyűjtő Kő Andrásék szerint nem
zárható ki, hogy a magyar pártvezetők, illetve a velük tárgyaló szovjet
tanácsadók védelmében vezényeltek tüzet. A Földművelési Minisztérium épületének falában ma 74 golyónyom emlékeztet a Kossuth téri
sortűz halálos áldozataira és több száz sebesültjére.
Október 25-én bejelentették Gerő menesztését, és az MDP új első titkára a Rákosi börtönét is megjáró Kádár János lett. Október 25-26-án a
forradalom tüze vidékre is elért. Az országszerte lezajlott tüntetéseket a
hatalom nem egy helyen sortűzzel oszlatta fel. Huszonhatodikán például Mosonmagyaróváron, 27-én Tiszakécskén dördültek el a fegyverek.
Országszerte forradalmi tanácsok, nemzetőrségek alakultak, és az üzemek irányítására később munkástanácsok jöttek létre.
A felkelésről Nagy Imre kezdetben még ellenforradalomként
beszélt, később belátta, hogy két lehetséges forgatókönyv van: vagy a
szovjet csapatok leverik a felkelést, vagy az események élére áll.
„Súlyos lelki tusa után Nagy az utóbbi mellett döntött. Javaslatára a
pártvezetés 28-án újraértékelte az eseményeket, és »ellenforradalom«
helyett »nemzeti demokratikus mozgalomnak« minősítette a történteket” – írja Romsics Ignác. Nagy bejelentette, hogy a követelések nagy
részét teljesítik, a forradalmi szervezeteket elismerik, és a felkelők teljes amnesztiát kapnak. A párt Magyar Szocialista Munkáspárt néven
újjáalakult, és korábbi koalíciós pártok is újjászerveződtek. Október
végén még úgy látszott, a Szovjetunió elfogadja a változásokat, de
aztán a Szovjetunió Kommunista Pártjának elnöksége a felkelés fegyveres leverése mellett döntött, mivel nyugati beavatkozás nem volt
várható.

„Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm
az ország népével és a világ közvéleményével.” Nagy Imre november
4-én hajnalban elmondott híres rádióbeszéde még optimistának tűnt,
pedig a Forgószél hadműveletet végrehajtó szovjetek már a reggeli
órákban elérték a Parlamentet. Több felkelőcsoport nem tette le a
fegyvert, hanem ismét szembeszállt a szovjet túlerővel. A Magyar
Néphadsereg egységei parancsot kaptak, hogy ne tanúsítsanak ellenállást. A vezető kommunista politikusok különböző követségeken
kaptak menedéket, közülük csak Bibó István államminiszter maradt a
Parlamentben.
Közben olimpia is volt. A melbourne-i olimpiára induló magyar csapat tagjainak ilyen körülmények között kellett eljutniuk a versenyre.
Már a kiutazásnál is gondok voltak, Ferihegyet megszállták a szovjet
csapatok, és az út sem volt kifizetve, írta Nagy György. Már két napja
bevonultak a szovjet tankok Budapestre, amikor Prágából sikerült elindulniuk Ausztráliába, ahol a Himnusszal várták őket. Több ország bojkottal tiltakozott a szovjet beavatkozás ellen, de a magyar sportolók
elindultak a versenyeken. A csapat több mint harmada nem tért haza az
olimpia után.
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Kádár János vezetésével megbízható kommunistákból megszervezték a Magyar Forradalmi Honvéd Karhatalmat – tagjait vattakabátjukról pufajkásoknak hívták –, és felgyorsult a „rendcsinálás” folyamata.
November közepéig országszerte leverték a felkelést. A halálos áldozatok száma Budapesten nagyjából 2500 és 3000 közé tehető, míg a sebesülteké húszezerre.
„Magyar anyák! Magyar lányok és asszonyok! […] Még a golyó sem
fog bennetek!” Az asszonyok tüntetésére december 4-én (Veszprémben
december 6-án) az Élünk című lap felhívására került sor több helyen az
országban. Budapesten nők ezrei tartottak csendes megemlékezést a
forradalom áldozatainak tiszteletére a Hősök terénél. A békés menetben
a Szózatot és a Himnuszt énekelték, skandálás nélkül haladtak, és csak
egy-egy szál virágot helyeztek el a Névtelen Hős sírjánál. A pártvezetés
ellentüntetéssel reagált, de az ott kialakult verekedést már sortűz követte, a fővárosban és vidéken egyaránt.
A MEGTORLÁS
A tüntetések kiújulása után „olyan terror köszöntött az országra,
hogy a korabeli vicc szerint jobboldali fordulatban reménykedett az, aki
Rákosi visszajöveteléről beszélt” – mondta Budapest Főváros Levéltárának főlevéltárosa, Szakolczai Attila. Folyamatosan tartóztatták le a
forradalom résztvevőit és az ellenállás szervezőit, ügyeik tárgyalására
ismét népbíróságokat alakítottak.
1963-ig 23 761 embert ítéltek el, 18 ezret internáltak.
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának kutatása szerint országosan a tizenöt vagy több évre, életfogytiglani börtönbüntetésre vagy
halálra ítéltek száma 496 – a később kivégzettek nélkül. „A megtorlások elől közel 200 ezren külföldre menekültek”, írja Romsics. Sőt
Kecskés D. Gusztáv, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Történettudományi Intézet főmunkatársának szavaival élve, a magyar
menekültek befogadása az ENSZ segélyszervezeteinek legfontosabb
„pilot projekt”-je volt. (A témával bővebben a Világtörténet tematikus
számában foglalkoztak.) Nagy Imre és társainak perében a vádlottak
közül négyet ítéltek halálra, köztük Nagy Imrét és Maléter Pált, Nagy
Imre harmadik kormányának honvédelmi miniszterét. Az ítéleteket
1958. június 16-án hajtották végre. Írásomat a volt miniszterelnöknek a
Nagy Imre Emlékház oldalán idézett szavaival zárom: „Úgy érzem,
eljön az idő, amikor ezekben a kérdésekben nyugodtabb légkörben, világosabb látókörrel, a tények jobb ismerete alapján igazságot lehet szolgáltatni az én ügyemben is. Úgy érzem, súlyos tévedés, bírósági tévedés
áldozata vagyok. Kegyelmet nem kérek.”
Szőts-Rajkó Kinga
(A cikkben szereplő információk forrása egyebek között Romsics Ignác
Magyarország története és Nagy György Magyarország apróbetűs története című könyve.)
A felvételek forrása: Fortepan/ALBUM023/FRANZ FINK
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Családban élni jó
Interjú a szépkorú Kiss Lajosné, Margit nénivel
„Holnap, amikor fölkel a nap, mondjuk el magunkban: úgy tekintek erre a napra, mintha életem első napja lenne.
A családom tagjait csodálkozással szemlélem – és örömmel, mert felfedezem, hogy mellettem vannak,
s némán osztoznak velem a szeretetben, amiről annyi szó esik, de oly kevesen értik.” Paulo Coelho

A család az emberi együttélés őssejtje,
ahogy Viktor Hugo mondja: „a társadalom
kristálya”. A családban születnek a legfontosabb szeretetkapcsolatok. Ahogy a családban nőnek a gyermekek, úgy erősödnek a
szeretetkapcsolatok is, hogy majd kiléphessenek a „nagy betűs Életbe”. Egy ilyen szeretetben, összetartásban, egymás megbecsülésében élő család Szigetbecsén a Kiss család, melynek központjában az édesanya, a
nagymama, a dédmama, Margit néni áll. Őt
kerestem most meg kérdéseimmel, meséljen
életéről, családjáról.

Hol született, mondana testvéreiről, szüleiről pár szót?
1930. augusztus 18-án születtem Szigetbecsén. Volt egy két évvel fiatalabb húgom,
Erzsébet (Bözsi). Édesapam, később édesanyám is Csepelen a Weiss Manfréd gyárban dolgoztak (Csepel Vas-és Fémművek).
Szülei, gyerekkora miként befolyásolta
iskolaválasztását, pályáját, pályaválasztását?
Az általános iskolát Szigetbecsén kezdtem
– egy hetet jártam itt – Brunner tanító néninél. Édesapám munkája miatt Csepelre költöztünk, itt folytattam az általános iskolát.
Húgom már Csepelen kezdte az iskolát.
Továbbtanulásra lehetőségünk sem volt,
mert közbeszólt a háború és a bombázás
miatt visszajöttünk a nagyszülőkhöz Becsé-

re. Becsén kényszerültünk maradni, mivel
édesapámat elvitték Málenkij robotra. Édesanyám itt maradt velünk egyedül, elég
keservesen éltünk apa nélkül, napszámba
jártunk, abból tartottuk el magunkat. Húgom Becsén fejezte be a 7-8. osztályt. Negyedik osztálytól nagyon jó tanuló voltam.
Mióta lakik Szigetbecsén?
Nyolc év megszakítással 1930 óta Szigetbecsén élek.
Mióta férjes asszony? Mondana családjáról pár szót.
1949. szeptember 4-én mentem férjhez a
Somorjáról kitelepített Horváth Gyulához.
Két gyermekünk született (1950-ben Ilona,
1953-ban Gyula). Közös életünket magunk
teremtettük meg, segítséget senkitől nem
kaptunk. Édesanyám és húgom is – férjhez
meneteléig – velünk élt. Férjem a becsei
gazdaságban dolgozott. Én háztartásbeli
voltam, gyermekeim továbbtanulása miatt
vállaltam munkát a becsei gazdaságban a
konyhán.
Férjem tragikus hirtelenséggel 1970-ben
meghalt. Húgom is hirtelen halt meg 1989-

ben, 57 éves korában tüdőembóliában. Fiam hosszantartó gyógyíthatatlan betegség
után 53 éves korában halt meg 2007-ben.
Második férjemmel a szigetcsépi tangazdaságban ismerkedtünk meg, s 1972 decemberében összeházasodtunk. Közel 48 évig
éltünk együtt, sajnos Ő is elhunyt ez év július 31-én 89 éves korában. Sok szép dolgot
megéltünk, de voltak nehézségek és tragédiák is az életünkben.
Mindig sok gyermeket nevelt, saját és rokonokat is. Ez miért volt?
Nagyon szeretem a gyerekeket, nagy türelemmel, szeretettel foglalkoztam és a mai napig foglalkozom velük. Már fiatal lány koromban is vigyáztam nagynénéném két fiára.
Saját gyermekeimen túl húgom két fiát is
pólyás koruktól fogva szinte én neveltem.
Vigyáztam rájuk, ha kellett orvoshoz, óvodába, iskolába vittem őket. Húgom korai halála
után egyből négy gyerekem lett. Hiába voltak
már felnőttek, odafigyeltem életükre, segítettem őket amiben csak tudtam. Teltek-múltak
az évek, a gyerekek férjhez mentek, megnősültek, s megszülettek az unokák. Nekem egy
lány és egy fiú unokám lett, húgomnak pedig
4 fiú unoka. Sajnos ő már a kisebbik fia unokáinak születését nem élhette meg. Az unokák
is nagyon sokat voltak nálam, vigyáztam
rájuk, szeretettel foglalkoztam velük. Főztem
rájuk, elláttam őket, mivel a szülők dolgoztak, lestem minden gondolatukat. Óvodai,
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Mivel szeretett a legjobban foglalkozni?
Hol szeretett a legjobban dolgozni?
A főzéssel szerettem igazán foglalkozni, így
a konyhán szerettem dolgozni. A hobbim a
horgolás és a kötés volt, gyönyőrű dolgokat
tudtam készíteni. Sapkát, sálat, mellényt, pulóvereket készítettem a családomnak, de elsősorban az unokáimnak. A mai napig is lakásomat diszítik a csipkeszerű horgolásaim.
Hogyan élte meg a nyugdíjba vonulást,
nehéz volt-e a váltás?
Vártam és nagyon örültem a nyugdíjba
vonulásomnak. Már nehezen ment az ELZETT-ben a munka, mivel mindkét csuklóm
eltörött, és így már nem volt olyan erő a
kezeimben, hogy a normát teljesíteni tudjam.
iskolai ünnepségekről, farsangokról nem hiányozhattam. Farsangi ruhákat is készítettem
nekik. Tanultam velük stb. A Jóisten megengedte, hogy megéljem az 5 dédunokám születését is... Most ők aranyozzák be öreg napjaimat. Örökké gyerekzsivajtól volt hangos az
udvarom.
A II. Világháború mennyire befolyásolta
életét?
Nagyon negatívan befolyásolta, mivel apa
nélkül maradtunk, így továbbtanulás szóba
sem jöhetett. Jó sportóló voltam (futás), versenyekre jártam, ezt szerettem volna folytatni, de a háború derékba törte az álmaimat.
Szabadidejében mivel foglalkozott fiatalkorában?
Becsén működött egy „színjátszó csoport”, melynek tagja voltam húgommal
együtt, már lánykoromban Majoros kántortanító vezetésével és fiatal asszony koromban is (Dárdai István iskolaigazgató). Sok
színdarabot játszottunk, sajnos már a darabok nevére nem emlékszem. Egy maradt meg
az emlékezetemben, a Nagymama. Szigetbecsén kívül játszottunk Ráckevén, Makádon
és Szigetcsépen is.
Élete során változtatott-e munkahelyet,
pályát, ha igen, akkor kinek, minek a hatására?
Szigetbecsei gazdaságban kezdtem dolgozni a konyhán, mint szakács kisegítő, fel is
kellett szolgálni az ételeket. Szerettem főzni,
megbíztak bennem, egy idő után már önállóan főztem a dolgozóknak, vezetőknek. Hat év
után átkerültem a szigetcsépi Tangazdaság
konyhájára, ahol 4 évig dolgoztam. Otthagytam a munkahelyemet, amikor az ELZETT Becsén elkezdte mükődését. Fontos
volt számomra, hogy nem kellett utaznom,
munkahelyemre kb. 10 perc alatt odaértem.
Itt dolgoztam nyujdíjba vonulásomig.

Mivel foglalja el magát nyugdíjas éveiben?
Főzök, mosok, takarítok, rendben tartottam udvaromat, – sajnos most már csak nagyon keveset tudok az udvarban dolgozni –
unokázom, dédunokázom. Amig még tudtam
hozzájuk is elmentem (nemcsak Becsén élnek), segítettem a gyerekek oviba, iskolába
indításában, hazahozatalában. Tettem azt,
ami egy nagymama, dédnagymama dolga.
Beteg édesanyámat ápoltam. Bánatomra a
látásom sokat romlott, így a hobbimmal már
nem tudok foglalkozni. Most már élem a
szépkorúak életét.
Milyen most a közérzete, hiányzik-e valami az életéből?
A korábbi munkaképességem, erőm most is
nagyon hiányzik. Mindenféle bajom van, de
koromhoz képest az egészségi állapotom kie-

légítő. Nehezen viselem, hogy már korlátok
között tudok csak tevékenykedni, mozogni.
Margit nénit ottlétemkor is körülvette a
népes családja. Elmondása szerint nem csak
a lánya, unokái, de már délunokái is rendszeresen látogatják, sőt becsei dédunokái
szinte minden nap ott vannak. Sokan mondják, gondolják, hogy a család már régi, elavult intézmény, mégis úgy gondolom, hogy
a családnál jobbat senki nem talált még ki.
Ezt tapasztaltam a Kiss családnál is, ahol az
összetartozás, szeretet és ragaszkodás a jellemző. Margit néni most visszakapja azt a
szeretetet, gondoskodást, amit ő adott át annak idején a családtagjainak, gyermekeinek.
Vegyünk példát a családtól! Vigyázzunk családtagjainkra és tegyünk meg mindent azért,
hogy a család hatékonyan, békében és
egészségben tudjon együtt élni!
Lumei Joli
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A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,
Csak álom volt a régi jó világ,
És mint a fecske alkonyati szélnek,
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.
(Wass Albert)
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Elballagtak
nyolcadikosaink

an egy általános igazság, amivel mindannyiunknak
szembe kell néznie, akár akarjuk, akár nem. Egyszer
minden véget ér. A nyár utolsó napja, egy nagyszerű könyv
utolsó fejezete, a búcsú egy közeli baráttól. De a befejezés
elkerülhetetlen. A levelek lehullanak, becsukod a könyvet,
elbúcsúzol. A Szigetbecsei Általános iskola 8. osztályosai
számára az augusztus 19-i nap is egy ilyen nap volt. Ezen a
napon búcsút intettek tanáraiknak, diáktársaiknak, mindennek, ami ismerős volt, mindennek, ami kényelmes volt.
Tovább léptek. De attól, hogy fájó szívvel elhagyták az iskola épületét – lesznek emberek, akik részesei maradnak az
életüknek, akármi is történjen. Ők azok, akik a biztos talajt
adták a diákoknak, a sarkcsillagok, és az apró tiszta hangok
a szívükben, amelyek velük lesznek, örökre.
Ezen a napon a diákok a hagyományok szerint végigjárták
az iskola épületét, az osztálytermeket, hogy még egy utolsó
pillantást vessenek a sok-sok emléket idéző iskolapadokra,
táblákra, taneszközökre, a 7. osztályosok virággal és tarisznyával ajándékozták meg a búcsúzókat, majd ifj. Raffay Béla
igazgató úr köszöntötte a nyolcadikosokat, a szülőket és a
tanárokat:

V

„Rendhagyó időket élünk, amiben a legfontosabbá az emberi egészség védelme áll. Rendhagyó módon, időpontban
búcsúztatjuk tanulóinkat is. Mi jól emlékszünk azokra a kisgyerekekre, akik nagy lépést tettek, amikor a sok-sok játék
után a tudás megszerzésért iskolapadba ültek. Az alsó tagozat játékosan tanulós, megannyi programmal színes világa
után felsősök lettetek, komoly iskolai feladatokkal. Pár év
alatt szinte fiatal felnőtté váltatok.
Ismét fordulóponthoz érkeztetek. Középiskolába kerültök, még több
önállósággal, szabadsággal és felelősséggel. Március 16-tól bele is
kóstolhattatok az önállóságba, hiszen azóta ténylegesen önállóan
kellett tanulnotok. Nélkülöznötök kellett a valós osztálytársi és a közvetlen tanári kapcsolatokat. ennek tanulságait feltétlen jegyezzétek
meg, és a következő hasonló esetnél kerüljétek azokat a hibákat,
amibe kezdőként el-el botlottatok. Sok nehézséggel, váratlan szituációkkal kellett szembenéznetek. Mindez azonban abban segített, hogy
még komolyabb fiatalokká váljatok, akik ténylegesen megértek már
arra, hogy elhagyják az általános iskolát és középiskolába lépjenek.
Szép emlékekkel, élményekkel, tudással gazdagodva ma továbbléptek. Középiskolások lesztek, új kihívásokkal, új élményekkel, új feladatokkal. Mindezekre iskolánk tett benneteket képessé. Köszönet jár
ezért minden benneteket tanítóknak.
Kedves Lányok és Fiúk!
Egész életünkben úton vagyunk. Folyamatosan valamilyen kittűzött
célt követünk, illetve szeretnénk megvalósítani. Elsőre talán értelmetlennek tűnik az a kérdés, mit szeretünk jobban: úton lenni, vagy megérkezni. Mi, picit idősebbek már tudjuk, s talán ti is sejtitek, illetve a
járvány alatt megtapasztaltátok, hogy nem mindegy, hogy kikkel
vagyunk az úton. Az út, az iskola tehát legalább olyan fontos, mint a
cél. Talán az elmúlt másfél hónap már ízelítőt is adott abból, amit az
előző sorokban fejtegettem nektek. Mindenféleképpen szomorú, hogy
egy hosszú út hirtelen megszakadt úgy, hogy személyesen elbúcsúzni

sem volt időtök egymástól, az iskolától, ahogy az alma mater sem tud
– története során először – ünnepélyesen elköszönni tőletek.
Azt gondolom, hogy a járványnak mindenképpen pozitív hozadéka
az, hogy megmutatta, mennyire fontosak a személyes kapcsolatok.
Két hét múlva már mindannyian újból úton lesztek, ehhez kívánom
útravalóul az öreg bölcs tanácsát: „Az úton egyszer találkoztam egy
bölccsel. Megkértem, árulja el nekem, hogyan járjam a fehér felhők
útját. Azt felelte: Tedd gyakorlatoddá, hogy nem bántalmazol semmit,
ami él; Tedd gyakorlatoddá, hogy nem veszed el, amit nem önként
adtak; Tedd gyakorlatoddá, hogy erkölcsös életet élsz; Tedd gyakorlatoddá a helyes és igaz beszédet; Tedd gyakorlatoddá, hogy kerülöd
a részegítő italokat és bódító szereket.
Csak ennyit mondott, és ment tovább...”
Ti is ezeket szem előtt tartva menjetek tovább. Tarisznyátokba
teszem a világra nyitott, őszinte kíváncsiságot, az igaz értékek tiszteletét, az emberi kapcsolatok boldogságát és a hitet abban, hogy
álmaitok valóra válnak. Szép utat kívánok Nektek!”
Igazgató úr megható szavai után a diákok ünnepi műsorral, szavalattal, énekkel köszöntek el, majd egyszerre felengedték a héliummal töltött léggömbjeiket.
Lumei Joli
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Az „Év tanulója díj” kitüntetettjei
A Szigetbecse Községért Közalapítvány minden évben a végzős diákok közül választja az év tanulóját. Ebben a tanévben a kuratórium feltételeinek 2 tanuló tett eleget és vehette át e nemes elismerést, valamint a vele járó pénzjutalmat a ballagási ünnepségen a Kuratórium elnökétől.
Schneider Kinga: Kitűnő bizonyítvánnyal zárta az általános iskolás éveit.
Számos tantárgyból dicséretet is kapott. Kedvessége, szerénysége, magatartása és szorgalma példaértékű mindenki számára.
Kedves egyéniségével a közösség
egyik legmeghatározóbb tagja volt. Az
osztályközösség irányító egyénisége.
Minden megoldandó feladat megvalósításában aktívan közreműködött és
ötleteivel gazdagította annak tartalmát.
Rendszeresen képviselte iskolánkat a
község rendezvényein.

Tabi Valéria: Kitűnő bizonyítvánnyal zárta az általános iskolás
éveit. Számos tantárgyból dicséretet is kapott.
Kedvessége, magatartása, szorgalma példaértékű mindenki számára.
Szavalóversenyeken, tanulmányi
versenyeken eredményesen vett
részt, ezzel is emelve iskolánk
hírnevét. Országos novellaíró
pályázaton 1. helyezést ért el. Az
iskola által előadott műsorok
kiemelkedő szereplője volt.

Egy sportág szeretete
Veszeli Fanni egykori szigetbecsei diák vallomása
A sport iránti szeretet, rajongás, szurkolás
szinte mindannyiunkban él. A legfelkapottabb
sportág ugyan a futball, de egyre népszerűbb
és sikeresebb a kézilabda, a kajak-kenu,
kerékpár és röplabda is és még sorolhatnám.
Nagy örömmel, lelkesedéssel tölt el bennünket, amikor egy-egy hazai, sőt környezetünkben, községünkben lakó, vagy itt lakott ember
ér el sikereket a sportban. Egy ilyen fiatal
tehetséget ismerhetünk most meg. Fanni
strandröplabdás sikereiről már többször olvashattunk, hallhattunk. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a becsei iskolában megszerzett
sport és főként röplabda szeretetét tovább
vitte, nem hagyott fel kedvenc sportjával, a
strandröplabdával, azt tovább űzi és egyre
sikeresebb eredményeket ér el országos és
nemzetközi szinten is. Ezért kértem fel őt egy
bemutatkozásra.
„19 éves vagyok. 2009-ben kezdtem itt Szigetbecsén röplabdázni Edit néninél. A sportág
szeretete és az, hogy én ezt komolyabban szeretném csinálni az első gimnáziumi éveimben
fogalmazódott meg bennem, de biztos vagyok
benne, hogy a Szigetbecse Általános Iskola és
Edit néni is fontos szerepet játszott a sportág
megszeretésében.
Jelenleg az Apáczai Csere János Gimnázium 12. évfolyamos tanulója vagyok. A tanulás mellett heti 3-4 edzésen veszek részt. 2017ben édesapám vitt el először Zoufal Nándor,
sokszoros magyar bajnok és válogatott volt
röplabdázóhoz, aki napjainkban edző. Ő
készített fel hogy NB1-es utánpótlás csapattag
lehessek. Azon a nyáron Tóth Gábor az MTK

akkori vezető edzője – jelenleg a Békéscsabánál tölti be ezt a posztot – mérte fel tudásomat
és igazolt le az MTK-hoz.
A következő másfél évben Tímár Edit és
Tüske Bence kezei alatt fejlődhettem. Időközben megismerkedtem a strandröplabda szépségével és az első számú helyet foglalta el életemben. A 'Strandröplabdázásért Sportegyesület'-ben folytattam pályafutásomat. Az U20as válogatott kerettagja lettem. A 2019-es szezonban U20 Országos Strandröplabda bajnokságon 4. helyezést értem el. Ugyanebben
az évben a Testnevelési Egyetem utánpótlás
csapatához hívtak próbajátékra. Leigazolt játékosuk lettem, így velük tarthattam Németországba edzőtáborba, ahol több meccset játszottunk.

A teremröplabdát azóta a TFSE színeiben
űzöm aktívan. A strandröplabda maradt az
örök szerelem, és jelenlegi párommal Trencsényi Boglárkával készülünk a 2021-es szezonra, Zoufal Nándor edző segítségével. A 2020/
21-es szezon nyitó versenyén felnőtt kategóriában 3. helyezést értünk el.
Jövőbeni terveim között a sikeres nyelv- és
érettségi vizsga letétele után humán kineziológus diplomát és röplabda edzői minősítést
szeretnék szerezni.
Üzenem kortársaimnak és mindenkinek
hogy merjenek nagyot álmodni, mert kemény
munkával, vasakarattal az álomból valóság
lesz. Egészséget, vidámságot kívánok mindenkinek!”
Fanni példájából is láthatjuk, hogy a sport
kitartásra, tiszteletre, együttműködésre nevel,
s ezen jó tulajdonságok, értékrendek a pályán
kívül is az élet bármely területén is irányadók.
A jó tanulmányi eredmény és a kiváló sportteljesítmény együtt is megvalósítható. További szép sikereket kívánunk Fanninak a sportban, oktatásban és az élet más területén is!
Lumei Joli
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SZIGETBECSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSA
Tisztelt Lakosság!
A pandémia helyzetre tekintettel, tisztelettel kérjük Önöket, hogy a Hivatalba kizárólag maszkban, kézfertőtlenítést követően (bejáratnál kihelyezett) jöjjenek ügyintézés céljából.
Folyamatosan nyomon követjük a Kormány intézkedéseit, és a vírus terjedésének
előrehaladtával az önkormányzati személyes fogadóórák idejét az első hullámhoz
hasonlóan csökkenteni fogjuk, mely változásokról a lakosságot időben tájékoztatjuk.
A Hivatal felújítása ellenére október hónapban az ügyfélfogadás a megszokott rendben történik, kivéve amikor a felújítási munkálatok miatt az ügyfélfogadás nem lesz
lehetséges, melyről a lakosságot szintén tájékoztatni fogjuk .
A polgármesterhez és a jegyzőhöz érkező ügyfelek fogadása előzetes egyeztetést
(tel.: 06-24-513-510) követően történik.
Megértésüket köszönjük!
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal
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Anyakönyvi hírek
Születések:
2020. 07. 27-én született
Csoba Judit és Mika Sándor
gyermeke: Mika Dorina Janka

Házasságkötés:
2020. június 13.
Csoba Judit és Mika Sándor
2020. június 23.
Simon Nóra és Gonda Sándor
2020.július 17.
Major Veronika és Csordás Péter
2020. augusztus 7.
Mózes Vivien Virág és Szabó Béla
Bence
2020. augusztus 15.
Müller Erika és Gocs Norbert Alajos
2020. szeptember 12.
Garzó Judit és Kleinjn Joost

Kézfertőtlenítő
Szigetbecse Önkormányzata nevében ezúton is megköszönjük az
ALGÉP BAU Kft.-nek,
hogy kézfertőtlenítőket adományozott községünk intézményeinek.
A kézfertőtlenítőket átadtuk az intézményeknek.

2020. szeptember 19.
Wágner Barbara és Berger Tamás
Gábor
2020. szeptember 19.
Gellai Anett Zsanett és Csendes Gábor

Elhunytak:
Kiss Lajos
elhunyt 2020. 07. 31-én,
Karl Mátyás
elhunyt 2020. 08. 07-én,

élt 88 évet
élt 69 évet

KÖZV I LÁG Í TÁSI
H I B AB E JE LE N T Ő
Közvetlen hibabejelentő vonal
Ezeken a számokon ügyfélszolgálatunk a
hét minden napján, egész nap fogadja a
hívásokat.
Kérjük Ügyfeleinket, az alábbi telefonos
elérhetőségeket kizárólag hibabejelentés
esetén használják!

KÖSZÖNET
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Jónak Józsefné temetésén részt
vettek és a család fájdalmát részvétükkel, virágok elhelyezésével enyhítették.
a Gyászoló család

ELMŰ hibabejelentő:
+36 80/38-39-40;
ÉMÁSZ hibabejelentő:
+36 80/42-43-44

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