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Újévi köszöntőÚjévi köszöntő
Adjon Isten egészséget,
kenyeret, bort, tehetséget,
tiszta szívet, éles elmét,
hitet adjon, jó szerencsét!

Adjon Isten boldogságot,
szeretetet, bátorságot,
s elviselni a jövőt
mosolyt adjon, nagy erőt!

Adjon Isten hű családot,
ne túl sok, de jó barátot,
önzetlen és szép szerelmet
s adjon hozzá békességet!

Garai László

Az új év kezdetén kívánok Közösségünk minden tagjának
örömökben és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt!
Nehéz évet hagytunk a hátunk mögött, a 2020-as évben kialakult járványügyi helyzet

(Covid-19) rányomta bélyegét minden korosztály életére. 
Az elmúlt év minden tekintetben nehézséget és félelmet hozott közénk, de sok mindent

megtanított az összefogásról.
Szeretném megköszönni minden szigetbecsei lakosnak, hogy közösen, egymást segítve és

támogatva vészeltük át ezt a nehéz évet.
Büszke vagyok pedagógusainkra, iskolai, óvodai dolgozóinkra, háziorvosunkra, egészség-

ügyi dolgozóinkra, egyházainkra, postai-bolti dolgozóinkra, falugondnokunkra, képviselő tár -
saimra, vállalkozóinkra, a hivatal dolgozóira, minden jó szándékú, segíteni akaró helyi lakos-
ra, hogy mindent megtettek azért, hogy a településünk működése zökkenőmentes lehessen,
ebben a nehéz időszakban is.

A járványügyi helyzet ellenére úgy gondolom, hogy a mögöttünk hagyott esztendőben is –
a pályázati lehetőségeknek és a fejlesztéseknek köszönhetően – Szigetbecse szebb lett, jobb
lett, több lett.

Eredményeink az elmúlt időszakban megmutatták, hogy képesek vagyunk megteremteni
településünkön a szükséges és joggal elvárt fejlődést. Következetes gondolkodással, ésszerű
gazdálkodással ezt a munkát tovább fogjuk vinni!

Bízom benne, hogy 2021-ben legyőzzük a koronavírust és a vele járó nehézségeket, vis sza -
térhetünk a normális életünkhöz, és ismét biztonságban érezhetjük magunkat.

Kérem Önöket, hogy 2021-ben is legyenek partnerek kis falunk fejlődésének elő moz -
dításában, vegyenek részt Szigetbecse mindennapi életében, alakítsunk és formáljunk össze-
tartó közösséget!    Sósné Michélisz Edina

polgármester



– Tisztelt Polgár mes ter Asszony! Ked ves
Edina! 2019. ok tó ber hóban választott meg
községünk lakossága polgármesternek. Előt -
te öt évig képviselő voltál. Most, polgármes-
terként változott-e a szemléleted, másképp
látod az önkormányzati gazdálkodást, teen-
dőket, az államháztartási feladatokat? 

– Az Önkormányzat egyik legfontosabb fel-
adata a szabályszerű gazdálkodás biztosítása,
ennek alapja a költségvetés összeállítása, ez a
feladat rendkívül összetett és szerteágazó. 

Az államháztartásról szóló törvény határozza
meg a költségvetés összeállításának szabályait,
a költségvetési törvény pedig az állami hozzájá-
rulás mértékét, a finanszírozás rendjét szabá-
lyozza. Úgy gondoltam, hogy az elmúlt évek
folyamán az önkormányzati rendszer átalakítá-
sának folyamatában olyan elemek kerültek
beépítésre, mely hatékonyabb, egyszerűbb működést biztosítanak az
Önkormányzatok számára; tapasztalataim alapján mondhatom, saj-
nos ez nem így van.

Az Önkormányzat, illetve a hozzá tartozó intézmények gazdálko-
dásának jellemzői eltérnek a vállalkozói világban tapasztaltaktól,
minden nap tanulok valami újat működésükről. 

Költségvetési szervnél vagy a vállalkozói szférában dolgozni nem
jobb, nem rosszabb, hanem teljesen más. Ami közös pont, hogy az
eredmények eléréséhez mindenhol keményen meg kell dolgozni. 

Meglátásom szerint a következő években erősíteni kell a települé-
sek önfenntartó képességét, ki kell egészíteni a normatív alapon biz-
tosított támogatásokat (pályázati pénzekből, helyiség bérbeadásból).

Természetesen nagyon sok olyan dolog történik egy Önkormány-
zatnál, melyet nem lehet, nem is kell piaci alapon megítélni, a hosszú
távú fejlesztési tervek érdekében mindenképpen szükség van az
önkormányzatok részéről szemléletváltásra, a gazdasági társaságok-
nál alkalmazott jó gyakorlatok átvételére.

– Polgármesteri programodban legfontosabb feladatodnak tar-
tottad az önkormányzat és intézményei működőképességének
fenntartását, a kötelezően előírt feladatok maradéktalan ellátá-
sát. Mennyire sikerült ezen feladatok végrehajtása, az appará-
tussal való közreműködés?  

– Ilyen feladatok például: óvoda, háziorvosi szolgálat, védőnői
szolgálat biztosítása. Közvilágítás, közutak, köztemető, közterületek
fenntartása, gondozása, a falugondnoki szolgálat üzemeltetése.

Többet tettünk a működőképesség fenntartásánál, intézményeink
vezetői, háziorvosunk, hivatalvezetőnk mind kiváló szakemberek,
nagyon jól tudunk együtt dolgozni. A kötelezően előírt feladatok ellá-
tása mellett önként vállalt feladatokat is elvégzett az Önkormányzat,
melyhez a nehézségek ellenére is biztosította az anyagi hátteret.

A település üzemeltetéséhez és a problémák megoldásához elen-
gedhetetlen a Járási Hivatal – a Kormányhivatal osztályaival, a Rend -
őr séggel, a Családsegítővel, Egyházakkal, a Közműszolgál ta tók kal,

Katasztrófavédelemmel, Tűzoltóság gal, Víz -
ügyi Igazgatósággal stb. való együttműködés.
Eddigi tapasztalataim alapján mindenben
segítették és támogatták az Önkormányzat
munkáját.

– Fontos feladatodnak tartottad és tar-
tod ma is a település külső megjelenését, a
közterületek, zöldfelületek gondozását,
tisztántartását. Milyen intézkedéseket hoz-
tál ez ügyben? 

– Szigetbecse egy szép, rendezett település. A
település rengeteget köszönhet lakosainak, civil
szervezeteinek, akik óvják és szépítik a falut.

Az önkormányzati közterületek egészét
rendszeres kezelésben és gondozásban kell
tartani, falugondnokunk a közcélú foglalkoz-
tatottakkal együtt végzi el ezeket a feladato-
kat, munkájuk nélkülözhetetlen a közterülete-

ink rendben tartásában. Évek óta csökken a közmunkások száma, és
a kevés önkormányzati forrás miatt egyre nehezebb a fent nevezett
feladatok ellátása, a gondozásra szoruló zöldterületek nagysága évek
óta növekszik. Komoly problémát okoz a szemetelés, a hulladékkal
borított külterületi részek rendben tartása is.

Igyekszünk továbbra is közösségi összefogáson alapuló falutakarí-
tást-szemétszedést, környezetrendezést szervezni (pl.: elkezdődött a
dömsödi rév területének rendezése Duna-parti lakosok és az Önkor-
mányzat együttműködésének köszönhetően). Igyekszünk gondos-
kodni az elhanyagolt önkormányzati területek rendbetételéről, az el -
öregedett, veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról (pl.: Fazekas Mi -
hály utca – Réti utca közötti tó területe). A Katolikus Egyházzal
közösen dolgoztunk a szigetbecsei temető és környezetének rendezé-
sén (felszámoltuk a hulladéklerakót, elszállításra kerületek a széttört,
elhagyott sírkövek, kivágásra kerültek a veszélyes fák), és ez a közös
munka 2021-ben is folytatódik.

Felújítottuk játszótereinket, ennek köszönhetően szebb lett a kör-
nyezet és biztosságosabbá vált a játszóeszközök használata. El kezd -
tük a munkát a Balassi téri tónál, szeretnénk a tó fennmaradását a ví -
zi élőhelyek helyreállításával biztosítani, ehhez sajnos nagyon kevés
pénz áll rendelkezésünkre. Megalkottuk közterület rendeletünket, mely
fontos települési érdeket szolgál.

Úgy gondolom, hogy mindenki láthatja erőfeszítéseinket, melyet a
település rendezettsége-tisztasága érdekében teszünk, és úgy gondo-
lom, hogy mindenki megtalálhatja azt a lehetőséget, amellyel hozzá-
járulhat a szép, tiszta, rendezett településképhez.

– Mindannyian tudjuk, hogy a ma fiataljai alkotják a község
jövőjét. Milyen lépéseket tettél, illetve tervezel a falu népességé-
nek növelésére? Milyen lehetőség van a fiatalok megtartására itt
helyi szinten? Gondolok itt a letelepedésre, munkahelyi lehető-
ségre, szórakozásra. 

– Nagyon fontos feladat a falu lakosságmegtartó szerepének erősí-
tése. Minden lehetőséget meg kell ragadni annak érdekében, hogy
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Küzdelmes kezdet, bizakodó jövőkép
Beszélgetés Sósné Michélisz Edinával, Szigetbecse polgármesterével

Közel másfél év telt el a 2019. őszi önkormányzati választások óta. Az azóta eltelt időszak nem volt könnyű az önkor-
mányzatok életében. Az előző ciklusból áthúzódó feladatok, gazdálkodási nehézségek megoldása után jött a pandémiás év, mely
még napjainkban is átírja életünket, terheli mindennapjainkat. A saját és családtagjaink egészségének megőrzése mellett a köz-
ség vezetőinek a lakosság védelmével is foglalkozni kellett, és intézni, megoldani ügyes-bajos kérelmeiket, problémáikat.
Küzdelmes évet zárt a Szigetbecse községi önkormányzat is a világjárvány miatt.  A választás óta eltelt időszakról és az idei ter-

vekről kérdezem Sósné Michélisz Edina polgármestert.
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fiataljaink itt maradjanak, itt alapítsanak családot, vagy más telepü-
lésről költözzenek hozzánk. A falu vezetése mindig foglalkozott a
fiatalok jövőjével, és igyekezett olyan döntéseket hozni, melyek elő-
segítették a település fejlesztését, a fiatalok helyben tartását. Jó példa
erre az új háromcsoportos Tóparti óvoda modern, minden igényt
kiszolgáló, korszerű épülete, amely gyönyörű környezetben helyez-
kedik el. Szeretnénk nyitni egy mini bölcsődét is Szigetbecsén, ennek
a pályázatnak a kidolgozása és benyújtása folyamatban van. Meg -
tettük a szükséges lépéseket ahhoz, hogy megvalósuljon egy új utca
nyitása, megfelelő számú építési telek kialakításával. 

Újragondoltuk a Művelődési Ház működését, megnyitottuk
Könyvtárunkat, pályázatot írtunk ki egy kávézó-büfé üzemeltetésére.
Nagyszerű ötleteket kaptunk a kulturális kínálat szélesítésére közmű-
velődési szakemberünktől. Az ő irányításával igazi közösségi tér,
kulturális helyszín lesz Művelődési Házunk, megújul Faluházunk,
Múzeumunk működése, ezek a terveink a járványügyi helyzet meg-
szűnésével valósulhatnak meg. 

A Szigetbecsei Önkormányzat, a Szigetbecse Községért Alapít vány,
a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat nyertes pályázatai
– melyek megvalósítása 2021-ben várható – mind olyan beruházások,
amelyekkel a vidéki életet élhetőbbé, vonzóbbá tudják tenni. 

– A mai veszélyhelyzetben településvezetőként a végső döntése-
ket neked kell meghozni. Mennyire veszed figyelembe a képvise-
lőtársaid véleményét, nézőpontját, javaslatait? Mennyire érzed
magad kompromisszumképesnek? 

– Képviselőtársaimmal igyekeztünk mindig olyan testületi döntést
hozni, amely a községünk fejlődését szolgálja. Természetesen vannak
olyan döntéseink, melyeket nem befolyásolhatja egyéni vélemény
vagy nézőpont, mert törvényi kötelességünk a teljesítése, vagy szer-
ződés alapján kötelezettséget vállaltunk. A veszélyhelyzet idején
minden döntés előtt tájékoztatom a képviselő-testületi tagokat, kiké-
rem véleményüket, megvárom válaszukat. Határozatainkat kellő ala-
possággal készítjük elő, több szempont figyelembevételével és pénz-
ügyi felelősség vállalásával hozzuk meg. Ebben a munkában aljegy-
ző asszony is sokat segít, ő is folyamatosan küldi a tájékoztató e-
mailket a Képviselőknek. Szerintem jól dolgozunk együtt a testületi
tagokkal, az elért eredmények is ezt igazolják.

Nem mindig vagyunk egy véleményen, de az nem baj, kölcsönösen
tiszteljük, támogatjuk egymást, és meghallgatjuk a másik érveit is.
Kompromisszumkész vagyok, a dolgok nem feketék-fehérek, mindig
létezik köztes megoldás. Hatékonyan, gyorsan és energikusan szere-
tek haladni a feladatokkal, de ez nem mindig lehetséges, ilyenkor
türelmetlen vagyok, de ezen igyekszem változtatni..

– Milyen fontos helyi döntések születtek a veszélyhelyzetben a
település megfelelő működése érdekében?

– Tavasszal a koronavírus világméretű, gyors terjedését nem lehe-
tett megállítani, rendkívüli helyzet alakult ki, melyre senki nem volt
felkészülve. Magyarországon a koronavírus-járvány megjelenése
után, 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdettek ki, amelynek
következtében különleges jogrend és számos korlátozás lépett életbe. 

Az önkormányzat a veszélyhelyzet kihirdetése után lemondta a már-

cius 15-ei ünnepi programot, a közmeghallgatást, falutakarítást és az
összes többi 2020-as évben tervezett nagyobb létszámú rendezvényét.

Bezártuk az óvodánkat (az Általános Iskola is bezárt), és igyekez-
tünk mindent megtenni a szabályok betartása, illetve a lakosság segí-
tése érdekében. Utcai fertőtlenítőszereket, kézfertőtlenítőket, papír
kéztörlőket, kesztyűket, maszkokat szereztünk be és osztottunk szét,
hasz náltunk fel intézményeinkben. Képviselőtársaimmal, falugond -
no  kunk kal segítettük az idős lakosok, illetve a karanténba került em -
berek bevásárlását, gyógyszerkiváltását. Különböző felületeken fo -
lya matosan tájékoztattuk a lakosságot a betartandó szabályokról, a
lakosok nagyon fegyelmezetten vették tudomásul és tartották be az
intézkedéseket. Nem volt kiemelkedő a megbetegedések száma, nem
alakult ki gócpont a településen. Megszerveztük a munka nélkül
maradt konyhai dolgozóink foglalkoztatását, és ez idő alatt teljesen
berendeztük az új óvodát az óvodai dolgozók segítségével. Fo lya ma -
tosan együttműködött az önkormányzat az érintett intézmények veze-
tőivel, a Népegészségügyi Osztály dolgozóival, a háziorvossal és a
Rendőrséggel. A járványügyi helyzet miatt bevezetett szabályozások,
a vonatkozó kormányrendeletek, illetve a megelőzéshez szükséges
lépésekről és teendőkről megjelent tájékoztatók enyhítették az önkor-
mányzatra nehezedő nyomást. Ekkor már az EMMI biztosította szá-
munkra a kéz- és felületfertőtlenítő szereket, a digitális hőmérőket. A
szakhatóság szakemberek által megküldött határozatai világosan meg -
fogalmazták a szükséges eljárásmódot.

Kérem a lakosságot, hogy türelemmel várjunk együtt arra, hogy
vége legyen ennek a rendkívüli járványügyi helyzetnek!

– A vírushelyzet miatt milyen bevételkiesése volt és várható
még az önkormányzatnak?

– Az alábbi bevételkieséssel kellett számolnunk a 2020. évben:
• a gépjárműadó bevételkiesése, 
• a védekezés költségei,
• az idegenforgalmi adó felfüggesztése,
• bérleti díjak elengedése, csökkentése,
• csökkenő helyi iparűzési adó befizetések.
Kevesebb lett a saját forrásunk, jelenleg nagyobb összegű önerős

finanszírozást nem engedhetünk meg magunknak, ez a tény nem csak
az elvonásoknak köszönhető. Tartalékainkat az óvoda projekt befeje-
zésbe fektettük, mert nem szerettünk volna hitelt felvenni és az eladó-
sodás útjára lépni. A kiadások csökkentésével, takarékos gazdálko-
dással, beruházások átütemezésével a tavalyi évben megoldottuk a fel-
merülő problémáinkat. Sőt úgy gondolom, hogy nyertes pályázataink-
nak és a vállalkozók segítségének köszönhetően sikeres évet zártunk. 

„A Kormány a 2021. évre a helyi önkormányzatok saját bevételét
képező, a kis- és középvállalkozások által fizetendő helyi iparűzési
adó 50%-át elengedi” – aggodalommal töltött el ez a hír, tényleg nem
tudtam, hogy oldjuk meg az önkormányzatok által biztosított helyi
közszolgáltatások jelenlegi szintjének fenntartását.

A következő bejelentés azt is  világossá tette, hogy lesz kompen-
zálás „a 25 ezer fő alatti települések esetében a kieső összeggel azo-
nos nagyságú támogatást biztosít a kormány, a folyósított támogatást
két egyenlő részletben kaphatják majd meg az Önkormányzatok, leg-
később 2021 júniusában, illetve októberében.”
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– A Krónikában rendszeresen beszámolunk a falunkban törté-
nő eseményekről, fejlesztésekről, programokról. Polgármester -
ként hogyan értékeled a 2020-as évet? Melyek voltak az önkor-
mányzat legfontosabb munkái?

– A Képviselő-testület nagyon sokat dolgozott az elmúlt évben,
munkájukat a hivatali apparátus támogatásával, eredményesen és jól
végezték. A lakosság számára ez a munka kevésbé látványos, de a
település működéséhez elengedhetetlen a határozatok-döntések meg-
hozatala, a rendeletek megalkotása, a fejlesztési tervek kidolgozása.
Néhány példa erre, a teljesség igénye nélkül:

Veszélyhelyzet, COVID elleni védekezés egész évben,

Közterület-használati és temetőrendelet alkotása, hatályban lévő
rendeletek módosítása,

Balassi tér 9. lakásértékesítés,

Vállalkozási fórum rendezése,

Ravatalozó és sportpálya épületének hatósági rendezése a Pilisi
Parkerdő Zrt.vel,

DIGI Kft.-vel szerződéskötés, új szerződés kötése a KEVENET-
Kft.-vel, 

Közművelődési és könyvtári szakember foglalkoztatásának bein-
dítása,

Művelődési Ház büfé üzemeltetésre pályázat kiírása,

Használt sütőolaj begyűjtőhely kialakítása,

Karácsonyi csomag ajándékozása,

Szociális tüzelőanyag pályázat benyújtása, szociális tüzelőanyag
biztosítása,

Építési telek értékesítési szándékról döntés (Erdősor utca),

Építési telkek kialakításával kapcsolatos munkák megkezdése
(Móricz Zs. u. – Fazekas M. u. között),

E-hulladék gyűjtés megszervezése stb.,

Legnagyobb, legfontosabb eseménye az elmúlt esztendőnek a
Tóparti Óvoda átadása volt.

Jelentős, a Magyar Falu Program keretében megvalósult beruhá-
zások:

Óvoda játszóudvar, játszóeszközök telepítése

Útberuházások (Réti út, Balassi tér, Honvéd u.) 

Járdaépítés (Réti utca) 

Temető Ravatalozó vi -
zes blokk felújítása

Polgármesteri Hivatal
jobb oldali szárnyának,
tanácstermének felújítá-
sa, festése, központi fű -
tésrendszer kiépítése.

Gazdasági számítások iga  -
zolják azt, hogy a KE HOP
projekt eredményeként az
Önkormányzat tartósan a
korábbi éveknél alacso-
nyabb kiadással számolhat
az épü letenergetikai fejlesz-
téseknek köszönhetően (szi-
getelés, napelem) Műve lő -
dési Ház, Polgár mesteri Hi -
vatal, Régi Óvoda épületé-
nél.

Szerződött vállalkozóink magas színvonalon és kiváló minőségben
teljesítették a szerződésben foglaltakat.

Rendezvényekből sajnos nem volt sok, reméljük, ebben az évben
több lesz:

Óvodaátadás, fotókiállítás a becsei óvoda kialakulásáról és az óvo-
dai dolgozókról, óvodásaink történetéről, múltjáról (Pest megyei kis-
települési kulturális rendezvény szervezése c. pályázat támogatásával).

Apák napja, újszülöttek ünnepsége az Életfánál, Szigetbecse
Községért Alapítvány szervezésében. A Kalandpark és fedett tűz ra -
kóhely átadása, mely az Alapítvány kiváló pályázati munkájának és
kitartó szorgalmának eredménye.

Ulmer Schachtel emlékmű avatása, mely a Német Nemzetiségi
Önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően valósulhatott meg
településünkön. 
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Felújított plébánia épületének átadása a Római Katolikus Egyház
eredményes pályázatának köszönhető.

– Milyen célkitűzései vannak az önkormányzatnak a 2021-es
évre, esetleg már a további évekre? 

– 2021 év a pályázatok éve lesz, már az év elején jelentős pályáza-
tok nyíltak meg, civil szervezeteknek, a vállalkozásoknak, egyházak-
nak és az Önkormányzatoknak is lehetőségük lesz fejlesztési forrás-
hoz jutni.

Folytatódik a Magyarország Kormánya által a vidék fejlesztése és
fejlődése érdekében meghirdetett Magyar Falu Program, a Belügy mi -
nisztérium Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatása, és elindul a 2021-2027 közötti uniós fejlesztési ciklus.

Szeretnénk minden olyan pályázati lehetőséget megragadni, amely
az itt élő emberek életminőségét, komfortérzetét javíthatja, közsé-
günk fejlődését jelentheti. Sajnos nem nyerhet minden pályázatunk,
vannak olyan tervek, beruházások, amelyeket el kell halasztani, várni
kell egy kedvező támogatási lehetőségre, mert önerőből nem tudjuk
megvalósítani (pl: kerékpárút).

A 2021-es évben befejezzük megkezdett beruházásainkat, illetve
el kezdjük a 2020. évben elnyert pályázataink megvalósítását a Ma -
gyar Falu Program keretében: 

Útfelújítás befejezése (Balassi téri tó mellett), 

Hivatal épület felújításának befejezése, udvar rendezése, 

Orvosi eszközök átadása, 

és az egyik legjelentősebb beruházás, a Balassi téri Rendezvénytér
átépítése, vizesblokk, színpad tető kialakítása lesz. 

Belügyminisztériumi pályázatból megvalósul a Polgármesteri
Hivatal irattár épületrészének vizesblokkjának felújítása.

Folytatjuk:

az Önkormányzati területek környezetrendezését, a külterületi
falurészek hulladék-mentesítését, Duna-parti önkormányzati terüle-
tek takarítását, parkok megújítását, faültetést,

a járdák, kisebb útszakaszok, ravatalozó épület felújítását,

a pályázati lehetőségek kiaknázását (a mini bölcsőde pályázat
benyújtása már folyamatban van),

az építési telkek kialakításával kapcsolatos munkákat.

Örömmel várjuk a civil szervezeteink Leader program elemeinek
és a Katolikus Egyház projektjeinek megvalósulását.

Természetesen 2021-ben is készülünk rendezvényeinkre, sport
egyesületünkkel és civil szervezeteinkkel együtt várjuk a NYITÁST!

Köszönöm a beszélgetést Polgármester asszonynak, Edinának!
Eredményes munkát, kitartást a nehézségek elviselésében és jó
együttműködést kívánok a további időszakban is a képviselőtár-
sakkal, intézményekkel, a falu lakosságával!

Lumeiné Joli

Képviselő-testületünk pályázatot hirdetett
a Művelődési Házunk épületében egy büfé-
kávézó hasznosítására. Hirdetésünkre egy
pályázat érkezett, Csordásné Michélisz Inez,
szigetbecsei lakos adta be. A pályázatot a
Képviselő-testület elfogadta, s az üzlet
hamarosan megnyitásra kerül. Csordásné
Michélisz Inez tervei, elképzelései az üzlet
üzemeltetésével kapcsolatban:

„Az üzlet  neve: Futrinka Kávézó & Pub.
A helyiség átalakítás alatt áll! A tervezett

nyitás sajnos a koronavírus-helyzettől függ,
amint a kormány engedi, szeretném megnyit-
ni! A nyitvatartás téli és nyári lesz!

A tervem egy kávézó, illetve pénteken,

szom baton pub működtetése, ami Vintage és
modern stílusú egyben, hangulatvilágítással,
kényelmes bútorokkal, ötletes berendezéssel
és finom süteményekkel.

Szezonális jelleggel – hogy a gyerekek is
szívesen jöjjenek be tavasszal, illetve nyáron
– fagylalttal, jégkásával és több ízesítésű
limonádéval kedveskednék nekik. 

Terveim között szerepel hétvégenként –
pénteken, szombaton este – koktélokkal fel-
dobni a hangulatot felnőttek számára.

Első körben – az igények felmérése után –
továbbra is szeretnék kisebb-nagyobb ren-
dezvényeket (esküvő, ballagás, bálok, önkor-
mányzati rendezvények, évzáró bulik, szüle-
tésnapok (gyerekzsúr), leány-, illetve legény-

búcsú) lebonyolítani, akár kitelepüléssel is!
Igény szerint szórakoztató estet szervezni (pl.
stand up comedy est, nóta est, színház).”

Tervezett nyitva tartás: 
Téli:
Hétfő–csütörtök: 6.00 – 17.00 óra
Péntek–szombat: 6.00 – 13.00 óra

18.00 – 23.00 óra
Vasárnap: 8.00 – 16.00 óra

Nyári: 
Hétfő–csütörtök: 6.00 – 18.00 óra
Péntek–szombat: 6.00 – 13.00 óra

18.00 – 0.00 óra
Vasárnap: 8.00 – 18.00 óra

Futrinka Kávézó & Pub
Hamarosan büfé-kávézó nyílik a Művelődési Házunkban



KÖZMŰVELŐDÉS ONLINE MÓDON

Szép, kívül-belül megújult művelődési
háza lett Szigetbecsének. Szép, új könyvtár
is alakult benne. Kicsi, de barátságos. Friss a
festés, új a szőnyeg, újak a gyorsan elkészült
bútorok, melyek Keszthelyi László munkáját
dicsérik. Az erős polcok magassága a köny-
vek nagyságától, az állomány elhelyezésétől
függően állítható. Külön kívánság volt a kis
alapterületet tekintve, hogy egy polccal
magasabbak legyenek a szekrények a könyv-
tári szabványnál. Ahogy múlnak majd az
évek, azokra is szükség lesz! A könyvek
könyvtári rendben, jelzetekkel ellátva kerül-
tek fel a polcokra, a gyors tájékozódást pedig
feliratok segítik. Néhány játék, társasjáték,
virág teszi még otthonosabbá a teret. Az állo-
mány nyilvántartása, kölcsönzése számítógé-
pen történik, melyet a Hamvas Béla Pest
Megyei Könyvtártól kaptunk a KSZR
(Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) tag-
jaként. Hogyan alakul a nyitvatartás? A
KSZR-es szerződés alapján heti 20 óra a
javasolt óraszám. A tervek szerint a könyvtár
nyitva lesz heti 4 napon (hétfőn zárva tanfo-
lyam miatt). Lesznek délelőttös, délutános
napok, ill. lesz egy hosszú nap is. Amint meg -
születik a döntés, tájékoztatjuk a lakosságot.

Az általános iskolában lévő könyvtár állo-
mányát átnézve az a döntés született, hogy

azok a könyvek, melyeket az iskola az okta-
tásban használni tud, ott maradnak az iskolai
könyvtárban. Így a KSZR által folyamatosan
küldött szép, új könyvek mellé az a néhány
könyv kerül át a művelődési házba, ami tar-
talmában megfelel egy községi könyvtár
gyűjtőkörének, és az állapota is jó.

Felmerült az a kérdés, lehet-e könyveket
adományozni a könyvtárnak. Lehet. Olyan
könyveket (és társasjátékokat is) fogadok
szívesen, amik tiszták, nem penészesek vagy
szakadtak, tartalmilag nem elavultak, amiről
bárki azt gondolná, ezt szívesen feltenné a
polcra az új könyvek mellé, és hogy ezt
mások is szívesen elolvasnák. Újságokat is
lehet behozni: ha valaki előfizet egy lapra és
nem gyűjti, az előző heti vagy előző havi

számot szívesen kiteszem a könyvtárban, s
ha hozza az újat, a régebbi lapot vissza is
adom. Előfizetéssel is hozzá lehet járulni a
könyvtári folyóiratok bővítéséhez, azt is
örömmel fogadom.

Az aktuális rendeletnek megfelelően még
mindig zárva vannak az intézmények, de a
virtuális térben már jelen vagyunk. Szi get -
becse Kultúr köz néven hoztam létre oldalt a
Facebookon. Miért ez a név? Szigetbecsén
van ilyen utca, és a „köz” utal arra, hogy több
kulturális intézmény „közös” információs
tere, ill. utal a „közösségre” is. Aki tagja a
Facebooknak, nézze meg, milyen tartalmakat
lát a Könyvtári, Információs és Közösségi
Hely (könyvtár), a Petőfi Sándor Művelődési
Ház, a Faluház és az André Kertész Em lék -

6 SZIGETBECSEI KRÓNIKA 2021. január-február

Közművelődés – könyvtári szolgáltatás
Egy falu népességének növelése vagy fennmaradása nagyban függ attól is, hogy milyen közössége van, milyen közösségmegtartó

és közösségformáló rendezvényei vannak. Fontos a helyi értékek megmentése és megteremtése. Ezért is nagy öröm számunkra, hogy
a művelődési házunkban – a veszélyhelyzet elmúlása után – könyvtárt és kellemesnek ígérkező kávézó-teázó büfét tudunk nyitni.
Emellett a közművelődési és könyvtárosi munkakörben foglalkoztatott szakember segítségével remélhetőleg a Faluházunk és az
André Kertész Emlékházunk látogatottságát is növelni tudjuk új programok, kiállítások, bemutatók szervezésével. A lendület,
ötletelés, szakértelem már megvan, várjuk a nyitást és a lakosság érdeklődésének, részvételének a növekedését. 

Lumeiné Joli



ház közös oldalán. Ha tetszik, örülök a „láj -
koknak”, „Kedvelésnek”, a „Követésnek”, a
„Hozzászólásoknak” és a „Megosz tá sok -
nak” is. Ezek fontos visszajelzések számom-
ra. A bejegyzések témái a fent említett intéz-
ményekhez, a szigetbecsei művelődési élet-
hez köthetők, ill. igyekszem minden Szi -
getbecsét érintő helytörténeti, a helyi élővi-
lághoz és a német nemzetiséghez köthető
tartalmat, aktuális információt is ismertetni.
Ajánlókat írok a könyvtár könyveiről, folyó-
iratairól, más intézmények online, főként
ingyenes programjairól, virtuális gyűjtemé-
nyekről.

Ízelítőül néhány esemény, ami az elmúlt
időszakban történt. Közös örömhozó, falu -
pezs dítő programunk az „Adventi ablakok”
voltak. 24 különböző ház 1-től 24-ig ki -
díszített, világító ablaka ékesítette a falut és
hívta játékra a 30 bejelentkezett Ab lak va -
dászt, akik estéről estére keresték a fb-oldal-
ra kitett fotók alapján az újabb és újabb abla-
kokat. Az Ablakdíszítők és az Ablak va dá -
szok is jutalmat kaptak a játék végén. Új dí -
szek érkeztek a Westend felajánlásából a
községi karácsonyfára. Minden adventi hét-
végén videót raktam ki „Adventi kör” cím-

mel a Nyugdíjas Klub által felállított koszo-
rú növekvő számú égő gyertyáival és a
Tóparti Óvoda ovisainak karácsonyi rajzai-
val. Egyik kedvenc, szívből jövő posztom a
december 16-i, mely a Faluházban zsinatoló
régi, disznóvágáskor használatos tárgyakról
szólt. Sajnos, a felhívásra, melyben fotókat
kértem régi disznóvágásokról, torokról, nem
volt jelentkező! Milyen fura a Facebook! Van
olyan poszt, ami több napi munkába kerül, és
van olyan, amit pár perc alatt összerakok,
mégis időnként az utóbbi kap sokkal több
tetszésnyilvánítást, megosztást! Könyvtári
játékunkban (évkör eseményeihez igazodó)
regényidézeteket kellett felismerni. Újévi
kvízjátékunk nyertese Mayer Julianna volt.
A magyar kultúra napi kvízt Kaltenecker
Magdolna nyerte. Ezen a napon közös erő-
vel, együtt elmondtuk a Himnuszt (egy-egy
sort felváltva), amiről videót tettem fel janu-
ár 23-án. Köszönet érte a közreműködőknek!
Sorrendben: Mayer Julianna, Matykó Árpád,
Matykóné Szántó Mária, Ádám Valéria, Per -
tics Anita, Bukri Józsefné, Lumei Sán dorné.
Minisorozatok is indultak: „Könyvtári zöld
percek” (madáretetés), Speise-Kalender: Sü -
tés-fő zés a Faluházban (farsangi fánk, zi met -
kropfni) Lumei Jolika segítségével, Életkép a
Faluházból (Gyertya szentelő Boldog asz -
szony) Csillag Anita és Lumei Jolika közre-
működésével. A „forgatások” vidáman, sok
nevetés közepette készültek – a jéghideg
Faluházban. Szó szerint életet leheltünk a
régi falak közé. Olyan szavak hangzottak el,
melyek ma már alig használatosak: zi met -
kropfni, fánksütővas, sparhelt, dunyha, lavór,
főzött szappan, szentelt gyertya… Kíváncsi
vagyok, ki vette észre, milyen „trükköt” al -
kal maztunk, hogy a hideg sparhelten kisüt-
hessük a fánkokat. ☺

Most várom, kik jelentkeznek a farsangi
felhívásokra: álarcok készítésére buzdítottam
a gyerekeket, és a felnőttektől képeket kértem
a helytörténeti fotóadatbázisba régi becsei
farsangi bálokról, óvodai, iskolai jel mez bá -
lok ról (a Szigetbecse Kultúr köz oldalra
messengeren vagy a szigetbecsekulturkoz@
gmail.com-ra levélben). A későbbiekben
tudok majd képeket szkennelni is, mert lesz

gép, melyen lakossági szolgáltatásként lehe-
tőség lesz fénymásolásra, szkennelésre és
nyomtatásra. A könyvtárban már ott áll egy
olvasói számítógép internettel.

Közművelődésben dolgozóként alapvető
célomnak tekintem, hogy olyan módszere-
ket, eljárásokat, jó gyakorlatokat keressek és
alkalmazzak, amelyek fejlesztik a helyi iden-
titást, közösséget építenek, segítik az önkén-
tesség elterjedését, a hagyományok átörökí-
tését, a fiatalok szülőföldön tartását, és nem-
zetiségi településként a német nemzetiség
értékeit is szem előtt tartom. 

A szigetbecsei templom egyik belső felira-
ta: „FEST AM GLAUBEN HALTEN WIR
UNSERES VOLKES SCHÖNSTE ZIER!”
HITÜNK SZILÁRD MEGTARTÁSA NÉ -
PÜNK LEGSZEBB ÉKESSÉGE! (Fordítás
Schreiner Mihályné szíves segítségével.)
Gondolhatunk a hit megtartó erejére, lehet
gondolni a karzatot megtartó gerendák erejé-
re,  az elődök hagyományaira, de a közössé-
get éltető erők nagyságára és a jövőbe vetett
hit és remény erejére is 

Deminger Ági
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KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS
1. A könyvtárban lettek elhelyezve szép sorrendben, bemappázva a Szigetbecsei Krónika számai a legrégebbiektől a mostanában

megjelentekig. Ha valaki gyűjti az újságot, de hiányoznak lapszámok, a könyvtárban kiegészítheti.

2. Szintén a Szigetbecsei Krónikához köthető lehetőség: ha valakinek születésnapja van és 1999 után született, ajándéknak aján-
lom az akkor megjelent lapot, melybe „álhírt” lehet beilleszteni az ünnepelt születési híréről gyermekkori fotóval együtt.

Elérhetőségek: tel.: 789-236; Szigetbecse Kultúr köz fb oldal messengerén; szigetbecsekulturkoz@gmail.com



A történet ott kezdődött, hogy kíváncsi
voltam, miként lehet meghatározni egy fa
körmérete alapján az életkorát. Így találtam
meg az interneten (YouTube) A Nagy Fa
című filmet, amiből megtudtam, hogy létezik
egy dendromania.hu oldal a neten, mely fel-
térképezi Magyarország legnagyobb fáit.
Megnéztem, hogy a lakóhelyemen, ill. a kör-
nyező településeken vannak-e ősöreg fák.
Vannak. Egyikük itt él Szigetbecse határában.

Több mint száz éve ott őrködik Királyréten
ez a nagy fekete nyárfa. Gyermekként úgy
hallottam, hogy nem szabad kivágni, mert
térképfa, vagyis igazodási pont. Ha rákattin-
tunk az interneten a https://mapire.eu/hu/
map/secondsurvey-hungary/... térképoldalra,
mely a Magyar Királyság (1819–1869)
második katonai felmérését mutatja meg, lát-
hatjuk a 19. sz.-i Kis Becsét, a Becsei
Szigetet és Király-Rétet. Érdekessége, ha az
ún. átlátszósági csuszkát beállítjuk, akkor a
régi térképen áttűnik a mai térkép, a táj, a
hely mai kinézete. Ennek alapján úgy látszik,
hogy a fa már akkor is ott állt.

Most védettséget élvez. A több mint 100
éves matuzsálem törzsének körmérete a 7 m-t,
magassága a 40 m-t közelíti. Ha valaki mos-
tanában szeretne a fához kirándulni, vízhatlan
cipőt és gallyálló ruházatot ajánlok. A gátig
autóval, biciklivel is el lehet jutni (főként, ha
majd elkészül a tervezett bicikliút), de utána
csak gyalogosan lehet továbbmenni. A Ma -
gyar Zarándokút szigetbecsei szakasza is itt
halad el a fához vezető liget mellett. https://
magyarzarandokut.hu/node/201

A dendromania.hu oldal térképe pontosan
jelöli a fát. A Somlyó-sziget után nagy ka -
nyart vesz a Duna, melyet követ a Királyréti
Dunasor. A fém villanyoszlop körül keres-
sünk átjárót a kis ligetbe, melynek végén ott

magaslik a Fa. Megéri. A közelébe érve fen-
séges a látvány, bár hatalmas odú tátong rajta,
s így, lombozat nélkül jobban feltűnik a sok
letöredezett ág. Nagy öröm volt látni közelről!

A fát fontossá teszi életkora, védettsége és
turisztikai szempontból a hely, ahol áll: jö -
vendő bicikliút mellett és a zarándokút mel-
lett. Mit lehetne tenni érte, körülötte? A kö -
vetkező ÖTLETEK születtek:

1. A legfontosabb lenne a korhadt odút
szakemberrel felméretni, gyógyítani. 

2. Kitisztítani a körülötte lévő teret, a
hozzá vezető utat és a bejáratot. 

3. A fa alá pihenőpadokat állítani, ha sza-
bad, és egyszerű akácfakorlátot, hogy a bi -
cik liket oda lehessen támasztani (ne a fának).

4. A bejárathoz táblát állítani, mely 2 rész-
ből állna: egyrészt köszöntené az arra járó-
kat, a Magyar Zarándokúton haladókat, más-
részt ismertető lenne a fekete nyárfáról.

5. A gát melletti utat a ligettől egy kis mé -
lyedés választja el, melyben időszakonként víz
gyűlik össze. Ezért szép is lenne és praktikus is
egy egyszerű kis híd, szintén a bejárathoz.

6. Bár a Magyar Zarándokút nem kimon-
dottan valláshoz köthető, de szép lenne, már
messziről látszódna és megjelölné a bejáratot
egy nagyobb kereszt.

Ha mindez összefogással kialakulna,
Szigetbecse nagy fekete nyárfája tovább él -
hetne, a körülötte lévő tér méltó keretet biz-
tosítana, az odáig vezető út látnivalót, rekre-
ációs lehetőséget adna az arra járóknak, lako-
soknak, turistáknak, zarándokoknak egy-
aránt. Karbantartására közösség alakulhatna.
Aztán további hírverésként be is nevezhe-
tünk akár „Az Év Fája” országos versenybe.
Nagy harcos ez a fekete nyárfa és élni akar,
de segítségre szorul.

Deminger Ági

A több mint tíz éve felavatott tanösvé-
nyünk könnyed sétalehetőséget ad a csa-
ládok, a párok, a kikapcsolódni vágyók
számára. A mindössze egy kilométer
hosszú túrán különböző élőkultúrákkal
ismerkedhetünk meg. A tanösvény bejá-
ratánál a kis fahídon átkelve kis kaland-
parkot találunk fedett tűzrakóval. Az iga-
zán csodálatos természeti értékek az
erdőhöz érve találhatóak, ahol felfedez-
hetjük az érintetlen természet csodáit. Az
erdő mélyére merészkedve érdekes alakú
fákat láthatunk, de megtaláljuk az év
növényének megszavazott fekete nadály-
tőt, amelynek kivonata gyógyszerkészít-
mények hatóanyagaként is forgalomban
van. Gyökerének hatásossága klinikailag
is jól alátámasztott, és elsősorban ízületi
fájdalmak enyhítésében és tompa sérülé-
sek kezelésében rendelkezik nagy terápi-
ás jelentőséggel. Lumei Joli
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A NAGY FA KIRÁLYRÉTEN

Tőzike tanösvény
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2020. év decemberében:

A Képviselő-testület „Szigetbecse község vízkár-elhárítási terve
2020” című terv elkészítésével Madár Henrietta (4700 Mátészalka,
Kossuth u. 35. 1/6.) egyéni vállalkozót bízza meg. A vállalkozási díj
összege bruttó 150.000 Ft, mely a 2020. évi költségvetés terhére
fizetendő ki.

***
A Képviselő-testület a ráckevei szennyvíztisztító telepen létesí-

tendő térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez lakosságszám-ará-
nyosan bruttó 50.475 Ft támogatást biztosít a 2020. évi költségvetés
tartalék alapja terhére. 

***
A Képviselő-testület  a 24/2013. (V. 29.) NMF rendelet szerinti,

az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyonértékelési
munkákra a G.L.L.A. Energetikai, Vízépítő és Gépészeti Kft.
árajánlatát fogadja el: nettó 1.600.000 Ft összegben. Továbbá a
közös szennyvíztisztító telep vagyonértékelési költségeihez Sziget -
becse település nettó 288.000 Ft-ot biztosít a 2021. évi költségvetés
terhére. A képviselő-testület a szerződés megkötésével a DAKÖV
Kft.-t bízza meg.

***
A Képviselő-testület a Művelődési Házban lévő büfé, kávézó

hasznosítására kiírt pályázatra Csordásné Michélisz Inez pályázati
anyagát fogadja el. A nyertes pályázó a büfé, kávézó üzemeltetésé-
ért bruttó 50.000 Ft/hó bérleti díj fizetésére köteles. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megköté-
sére.

***
A Képviselő-testület az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás

Társulási Megállapodásának 2. számú módosítását – melyről az
RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2020.
09. 11-ei ülésén a 18/2020. (XI. 11.) TT határozattal döntött – jóvá-
hagyta.

***
A Képviselő-testület a Szigetbecse Község 2021. évi belső ellen-

őrzési tervet elfogadta.
***

A Képviselő-testület a beadott és a feltételeknek megfelelő kérel-
mek alapján havi 5.000 Ft/hó/fő összegű BURSA HUNGARICA
„A” típusú önkormányzati ösztöndíjban részesít 3 fő szigetbecsei
tanulót 2021. évben. A határozat az 51/2007. (III. 25.) Kormány -
rendeletben foglaltakon alapul.

***
A Képviselő-testület a veszélyhelyzet időszakában történő forga-

lomkiesésre tekintettel a Sári Metál Vegyeskereskedelmi Kft. által
bérelt Szigetbecse, Makádi út 35. szám alatti ingatlanban üzemelő
élelmiszerbolt bérleti díjából kedvezményt ad, míg a Bárány
Lászlóné által bérelt Szigetbecse, Makádi u. 37. sz. alatti italbolt
bérleti díját a bezárás időszakára elengedi.

***
A Képviselő-testület a Szigetbecsén meghibásodott 1. számú

kéziszivattyú helyére a Wilo Magyarország Kft. (Wilo TWIN.14-

13N+NU 431-2/40-4 típusú szivattyúra adott) nettó: 495.962 Ft
árajánlatát fogadja el, és annak beszerelésére az üzemeltető
DAKÖV Kft. nettó 164.400 Ft árajánlatát fogadja el, a DAKÖV
Kft. 2021. évi ivóvíz bérleti díjának terhére. 

***
A Képviselő-testület aúgy döntött, hogy az elhúzódó COVID 19

világjárvány miatt szükségessé vált a gyakori videokonferenciák
miatt egy önkormányzati laptop és tartozékainak (egér, táska,
Windows operációs rendszer) beszerzése. A képviselő-testület a
legkedvezőbb ajánlat szerinti „Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 15.6”
és tartozékait vásárolja meg bruttó 197.218 Ft -ért a 2020. évi költ-
ségvetés terhére. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az ön -
kormányzati laptop és tartozékainak beszerzésére.

***
A Képviselő-testület az üdülőterületi bérleti szerződéseket 2021.

december 31-ig meghosszabbítja. Az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező 2177/9 hrsz-ú, 2007/31 hrsz.-ú, 2955 hrsz.-ú és
2880 hrsz.-ú üdülőterületi ingatlanjait felajánlja a jelenlegi bérlők-
nek megvételre. A képviselő-testület az üdülőterületi ingatlanok
vételárát 30.480 Ft/m2 összegben határozza meg. A képviselő-testü-
let által meghatározott vételárak 2021. január 1-től 2021. december
31-ig érvényesek.

***
A Képviselő-testület a szociálisan rászorultak segítésére 150

mázsa ömlesztett tűzifát (ebből 75 q hasított akác és 75 q hasított
tölgy) vásárol. A képviselő-testület a tűzifát a kiszállítással leg-
kedvezőbb árajánlatot adó Mozaik 94 Bt. (székhely: 2300
Ráckeve, Jókai M. u. 1., képv.: Csordás Tiborné) tüzéptől vásárol-
ja meg bruttó 664.500 Ft-ért (házhoz szállítással) a 2020. évi szo-
ciális keret terhére.

***
A Képviselő-testület a Védőnői és a Háziorvosi Szolgálat részére

a rászorultaknál történt felmérések alapján gyógyszereket és oltó-
anyagot vásárol, 6 csecsemő részére 12 db Rotarix oltóanyagot
21.350 Ft/db áron (256.200 Ft), 14 db Cöliáka gyorstesztet vásárol
5.500 Ft/db áron (77.000 Ft), és 4 db Prevenar oltóanyagot 16.100
Ft/db áron (64.400 Ft), mindösszesen 397.600 Ft-ért a 2020. évi
szociális keret terhére.

***
A Képviselő-testület a 2021. évi szúnyoggyérítési feladatok

közös ellátására Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával
megbízási szerződést köt. A képviselő-testület kötelezettséget vál-
lal a szerződésben szereplő biológiai gyérítéshez szükséges új tér-
képek készítésének költségére 99.154 Ft biztosítására, valamint a
tervezett szúnyoggyérítés és szakértői díj költségére 1.132.259 Ft
biztosítására, mely költségeket a 2021. évi költségvetéséből finan-
szírozza.

2021. év januárjában meghozott döntések:

A Képviselő-testület a 114/2020. (XI. 02.) határozata alapján
2020 novemberében meghirdetett 828 hrsz.-ú építési telek pályáza-
tot eredménytelennek nyilvánította, és úgy döntött, hogy a tulajdo-

Tájékoztatás
a 2020. december – 2021. január hónapban meghozott önkormányzati döntésekről

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt – veszélyhelyzeti – hatáskörben eljárva Szigetbecse Község
Önkormányzat polgármestere – a képviselőkkel történő egyeztetés után – az alábbi határozatokat hozta.
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nát képező Szigetbecse, 828 hrsz, természetben Erdősor u. 20. szám
alatti ingatlant változatlan feltételek mellett értékesíteni kívánja. A
pályázati kiírás mindaddig folyamatosan meghirdetésre kerül, míg
az értékesítés eredményes lesz.

***
A Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Ház helyisége-

inek bérleti díját a következők szerint állapítja meg:  

– Nagyterem és az előtér: 
32.000 Ft egész napra, 6.000 Ft minimum 2 órára, majd óránként
2.000 Ft

– Előtér:
2.000 Ft minimum 2 órára, majd óránként 1.000 Ft

– Pinceklub:
5.000 Ft minimum 2 órára, majd óránként 1.000 Ft

– Udvar:
3.770 Ft minimum 2 órára, majd óránként 1.905 Ft

***
A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési Ház könyvtárá-

ba bútorokat vásárol Keszthelyi László asztalostól 1.090.000 Ft
értékben. Az ár tartalmazza a gyártás, szállítás, beépítés költségét.
Az összeget a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja. 

***
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Szigetbecse, Fazekas

M. utca és Móricz Zs. u. nyitásával kapcsolatos ügyintézéssel dr.
Farooq Zahida egyéni ügyvédet (székhely: 2300 Ráckeve, Balabán
u. 20.) bízza meg. Munkadíját és a költségeket a 2021. évi költség-
vetés terhére biztosítja. 

***
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Szigetbecse, Fazekas

M. utca és Móricz Zs. u. nyitásával kapcsolatos földmérési és föld-
hivatali ügyintézéssel Szűcs Tamás földmérő és földrendező mér-
nököt (székhely: 2321 Szigetbecse, Fazekas M. u. 1.) bízza meg. A
megbízás tartalmazza a földmérési munkákkal és földhivatalai ügy-
intézéssel kapcsolatos munkadíjat, költségeket és illetékeket,
melyek a 2021. évi költségvetés terhére kerülnek kifizetésre.

***
A Képviselő-testület Szigetbecse Fazekas M. utca – Réti utca

(HRSZ 599/10 Z-1) közötti vízgyűjtő területen elszaporodott lágy
szárú növényzet gyérítését és a kijelölt területeken földmunkák
elvégzését Erdős Zoltán egyéni vállalkozótól (székhely: 2300
Ráckeve, Tél u. 25., adószám: 64586252-2-33) rendeli meg a
Környezetvédelmi Alap terhére.

***
A Képviselő-testület egy fő rászoruló szigetbecsei lakos szociális

étkezési térítési díját 2021. február 1-től 2021. december 31-ig ter-
jedő időszakra átvállalja a 2021. évi szociális keret terhére.

***
A Képviselő-testület a 8/2021. (I. 20.) – 12/2021. (I. 20.) számú

határozataiban úgy döntött, hogy a Szigetbecse településszerkezeti
tervben megjelenített új utca (Fazekas M. utca és Móricz Zs. u.)
nyitása céljából a tulajdonosoktól a 1103. hrsz.-ú, 1104. hrsz.-ú,
1105. hrsz.-ú, 1105. hrsz.-ú, 1106. hrsz.-ú, 1107. hrsz-ú és 1108.
hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogát megvásárolja a 2021. évi költség-
vetés terhére.

***
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a VEKOP-6.1.1-21 „Böl -

csődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhívásra
pályázatot kíván benyújtani. A pályázatírási feladatok el vég zésével
a Tempo-Consulting Kft.-t (2194 Tura, Erdész u. 8., képv.: Juhász
Bálint ügyvezető) bízza meg. A megbízási díj összege bruttó

254.000 Ft, amely a pályázat benyújtását követően esedékes, a
2021. évi költségvetés terhére fizetendő.

***
A Képviselő-testület a „VEKOP-6.1.1-21 Bölcsődei férőhelyek

kialakítása, bővítése” című pályázati felhívásra benyújtani kívánt
pályázatához kapcsolódóan a pályázat kötelező mellékletét képező
Megalapozó Dokumentum elkészítésére irányuló ajánlattételi felhí-
vására a legkedvezőbb ajánlatot adó Tempo-Consulting Kft.-t (2194
Tura, Erdész  u. 8., képviselő: Juhász Bálint ügyvezető) bízza meg.
A megbízási díj összege bruttó 3.048.000 Ft, amely a pályázat
támogatása esetén, a támogató döntésről szóló kiértesítéskor esedé-
kes, a 2021. évi költségvetés terhére fizetendő. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

***
A  Képviselő-testület a „VEKOP-6.1.1-21 Bölcsődei férőhelyek

kialakítása, bővítése” című pályázati felhívásra benyújtani kívánt
pályázatához kapcsolódóan a pályázat kötelező mellékletét képező
műszaki dokumentumok elkészítésére irányuló ajánlattételi felhívá-
sára a legkedvezőbb ajánlatot adó Reszegi István egyéni vállalkozót
bízza meg. A megbízási díj összege bruttó 150.000 Ft, amely a
pályázat benyújtásakor esedékes, a 2021. évi költségvetés terhére
fizetendő. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szer ződés megkötésére.

***
A Képviselő-testület a „VEKOP-6.1.1-21 Bölcsődei férőhelyek

kialakítása, bővítése” című pályázati felhívásra benyújtani kívánt
pályázatához kapcsolódóan a pályázat kötelező mellékletét képező
szakmai dokumentumok elkészítésére a Magyar Bölcsődék
Egyesületével együttműködési megállapodást köt. A megbízási díj
összesen 500.000 Ft, 60%-át, 300.000 Ft-ot  a  pályázat benyújtása-
kor, további 40%-át, 200.000 Ft-ot a pályázat támogatása esetén a
2021. évi költségvetés terhére finanszírozza. A képviselő-testület
felhatalmazza a  polgármestert  az együttműködési megállapodás
aláírására.

***
A  Képviselő-testület a 106/2020. (XI. 02.) számú  határozatát

módosítja az MFP-FHF/2020. kódszámú pályázatával összefüggés-
ben a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal felújításával kap-
csolatban. A műszaki ellenőri feladatokra Hordós Szilvia egyéni
vállalkozót bízza meg bruttó 189.044 Ft összegért.

***
A Képviselő-testület a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi

CLXXIX. tv. 80. § (2) bekezdése értelmében a Szigetbecsei Német
Nemzetiségi Önkormányzattal 2020. február 12-én megkötött
együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt változatlan for-
mában hatályában fenntartja.

***
A Képviselő-testület az 1/2021. (I. 11.) önkormányzati rendeleté-

vel módosította a települési támogatás megállapításának, kifizetésé-
nek, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabá-
lyairól szóló 3/2015. (II. 26.) rendeletét. 

***
A Képviselő-testület a 2/2021. (I. 11.) önkormányzati rendeleté-

vel módosította a köztisztaságról és  a szervezett köztisztasági szol-
gáltatások kötelező igénybevételéről szóló 14/2011. (XII. 15.) ren-
deletét. 

***
A Képviselő-testület hatályon kívül helyezte a közterületek hasz-

nálatáról szóló 6/2020. (II. 24.) rendeletét, ezzel egyidejűleg  meg-
alkotta a közterületek használatáról szóló 3/2021. (I. 25.) önkor-
mányzati rendeletét.



A sok halálos áldozatot követelő világjár-
vány ellen úgy tűnik, az egyetlen védekezési
mód a védőoltás lesz. Jelenleg 5 féle oltó-
anyag van forgalomban, ezekről szeretnék
pár szót szólni, hogy tájékozottan tudjunk
dönteni. 

A Pfizer/BioNTech és Moderna vakcinája
egy új technológiával készült, a vírus tüske-
fehérjéit egy mRNS molekulával juttatják be
a sejtbe, így később a sejtek is elő fogják állí-
tani, és a sejtfelszínre kerülve a szervezet
maga termeli meg az ellenanyagokat. Ebben

az esetben tehát a vírus semmilyen formában
nem jut a szervezetbe, csak a vírust alkotó
fehérjedarabkák.

Az AstraZeneca oltása és az orosz vakcina
(Sputnyik) szintén egy új technológiát alkal-
maz, itt nem a tüskefehérjét, csak a fehérjét
kódoló génszakaszt juttatják be egy deno ví -
rushoz kapcsoltan (ez valójában egy megfá-
zást okozó jól ismert vírus), ebben az esetben
a szervezet fogja megtermelni a tüskefehérjét,
amire majd kialakul az immunválasz.

Az ötödik oltás a kínai Sinopharm vállalat
által gyártott vakcina, amit egy évtizedek óta
létező technológiával állítanak elő. Ennél az
oltásnál az elölt koronavírust juttatják be a
sejtekbe, így fertőzni nem tudnak, de az
immunrendszer felismeri a vírust alkotó
fehérjéket, és ellenanyagot termel ellenük.

Jelenlegi tudásunk alapján mindegyik oltás
hatásos a COVID-19 megelőzésében. A
Pfizer, Moderna és Sputnyik-vakcina haté-
konysága 90% feletti, a kínai oltóanyagé kb.
80%-os, az AstraZenecáé kb. 60%-os (ez

utóbbi azért alacsonyabb, mert vele van a
legkevesebb tapasztalat). Akik oltás mellett
átesnek a fertőzésen, az ő esetükben is eny-
hébb a betegség lefolyása.

Sok a kérdőjel még az oltások kapcsán, de
én ezzel együtt is azt gondolom, hogy ha
potenciálisan halálos betegség ellen jelenleg
nincs más komoly fegyverünk, akkor ezzel a
fegyverrel élni kell. Jelenleg az oltások a
lakosság számára még nem elérhetőek, de
heteken belül valószínűleg eljut hozzánk is.
Minél többen éljenek az oltás lehetőségével,
hogy küzdeni tudjunk a COVID ellen!

Még pár szót szeretnék ejteni az oltás
lehetséges mellékhatásairól. Világszerte már
több millió embert oltottak, különösebb oltá-
si szövődmény nélkül. Mellékhatása annyi
lehet, mint bármely másik oltásnak: fájdalom
és duzzanat az oltás helyén, fejfájás, láz,
fáradtság, izomfájdalom, bőrpír, viszketés,
kiütés, hányinger. 

COVID-mentes szép napokat kívánok!
dr. Csernyi Zsuzsanna, háziorvos
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A COVID-19 elleni védőoltásokról

Orvosi eszközbeszerzés az egészségügyi 
alapellátás javítására

A Magyar Falu Program keretében
Orvosi eszköz – 2020. címmel, MFP-
AEE/2020 kódszámú pályázati kiírás
jelent meg. A támogatás célja az 5000
fő és ez alatti állandó lakosságszámú
települések számára az egészségügyi
alapellátás biztosítása, feltételeinek
javítása, a megfelelő orvosi eszközál-
lomány beszerzésének elősegítése.
Pályázati kiírásra önkormányzatunk
2020. április hóban pályázatot adott
be. A pályázati anyag megfelelt a pá -
lyázati kiírásnak, s 2 867 002 Ft össze-
gű vissza nem térítendő támogatásban
részesültünk. 

A háziorvosi és a védőnői szolgálat-
tal történt igényfelmérés, egyeztetés
után olyan fontos, az orvosi és védőnői

vizsgálathoz szükséges eszközö-
ket sikerült megvásárolni, mint
pl. a vérnyomásmérők, pu pil la -
vizsgáló lámpa, látásvizsgáló
készülék, magzati szív hang vizs -
gáló, audiométer, csecsemőmér-
leg, magasságmérő állvány. Ezen
kívül egyéb, az ellátáshoz nélkü-
lözhetetlen tárgyi eszközöket, pl.
hűtőszekrény, számítógépek, nyom-
tatók stb. 

A megérkezett eszközöket
Sósné Michélisz Edina polgár-
mester a napokban adta át dr.
Csernyi Zsuzsanna háziorvos-
nak, Mészáros Erika asszisztens-
nek és Lazur Erika védőnőnek. 

Lumei Joli 
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2021. január 29. napján került sor a
Szigetbecse Sportegyesület 2020. évet lezá-
ró közgyűlésére, amelyen a sakk szakosz-
tály képviseletében dr. Csuka Gyula
elnökségi tag és Schwarczenberger Zsolt
Antal elnökségi tag, szakosztályvezető
beszámolt a 2020. évi eseményekről.

A Tisztelt Érdeklődőket a következőkben
tájékoztatom a közgyűlési beszámoló össze -
foglalójáról:

Bevezetésként a szakosztály történetének
rövid összefoglalója hangzott el.

Második pontban a sakk szakosztály csa -
pattagjainak számadatairól, illetve a  2020.
év ben történt változásokról tettünk közzé
tájékoztatást:

Sakk szakosztályunk jelenleg 19 fő igazolt
játékossal rendelkezik.

2020. évi változás, hogy a korábban
Szigetszentmárton csapatából vendégjáté-
kosként szerepeltetett 3 főt átigazoltuk, így a
2021. évi bajnokságban 19 fő állandó csapat-
taggal veszünk részt a megyei bajnokságban.

A szükséges átigazolási eljárásokat lefoly-
tattuk, az átigazolási díjat és versenyenge-
dély díjakat még 2020. évben megfizettük. A
versenyengedély kérelmeket 2020. évben 16
versenyző után benyújtottuk, a három átiga-
zolt versenyző versenyengedély kérelmeinek
benyújtása folyamatban van.

Harmadik pontban az elmúlt év személyi
változásairól ejtettünk néhány szót.

Dr. Csuka Gyula szakosztályvezető a
szakosztályvezetői feladatokat tovább már
nem tudta vállalni, ezért feladatait 2020.
június-július hónapok folyamán Schwar -
czen berger Zsolt Antal vette át.

Megemlékeztünk továbbá a 2020. évben
elhunyt sakktársainkról is. Múlt évben távo-
zott közülünk Dorogházi László sporttár-
sunk, aki évekig Szigetszentmárton csapat-
vezetője volt, továbbá Gyovai István korábbi
csapattagunk is. 

Negyedik napirendi pontban szót ejtettünk
szakosztályunk 2020. évi működéséről, a
koronavírus okozta kellemetlenségekről.

2020. évben a járványhelyzet miatt a már
hagyománnyá vált helyi versenyeinket,
továbbá a különböző csoportos rendezvénye-
inket sem tudtuk megrendezni. A csapatta-
gokkal telefonos, valamint elektronikus úton
(e-mail, sms) tartottuk a kapcsolatot.

2020. évben a Magyar Sakkvilág Kupán
történő részvételt sem tudta vállalni csapa-
tunk.

A 2019-2020. évi bajnokság lezárására
úgy került sor, hogy a csapatok a legutolsó
fordulót már nem tudták lejátszani. Ezzel
Szigetbecse szoros eredménnyel a Pest
Megyei Sakk Csapatbajnokság I. osztály
(Hoschek László csoport) Déli csoportja baj-
noki idényét az 5. helyen zárta, 21,0 tábla-
ponttal és 6 csapatponttal.

A 2020-2021. évi bajnokság megindítása
kapcsán a Pest Megyei Sakkszövetség 2020.
december 02. napon általános tájékoztatót
tett közzé. Ennek lényegi pontjai:

– A megyei sakkszövetség valamennyi,
nevezéssel és díjfizetéssel kapcsolatos
csapatokra háruló feladat határidejét
2021. március végi – áprilisi időpontok-
ra módosította.

– A Pest Megyei Sakkszövetség előző ver-
senyidényt lezáró, egyben a 2021. évi
versenyidényt megnyitó közgyűlésére
2021. április 10. napján kerül sor.

– A bajnokságban – rendhagyó módon –
tavaszi-őszi idény lesz. 

– Az I/A csoport 1. fordulójára várhatóan
2020. május 2. napján kerül sor, míg a
megyei I. osztály 2021. évi bajnokság
első fordulójának időpontja a nevezések
ismeretében kerülnek meghatározásra.

Ötödik napirendi pontban szót ejtettünk
sakk szakosztályunk pénzügyi helyzetéről.
Szakosztályunk pénzügyi helyzete jelenleg
rendezett, az időszaki befizetési kötelezettsé-
geinknek eleget tettünk, ugyanakkor bevéte-
leink elmaradtak, részben a tagi befizetések
személyes találkozó hiányában történő elma-
radása miatt.

Utolsó napirendi pontban felvázoltuk el -
képzeléseinket a szakosztály 2021. évi, illet-
ve hosszabb távú működése terén. Erről a
tagságunk részére részletesebb tájékoztatást
fogunk adni a járványhelyzet rendeződését
követő szakosztályi találkozónkon. 

Schwarczenberger Zsolt Antal
szakosztályvezető

Sakk hírek

Gyászhír
Szomorúan tudatjuk, hogy 

GYOVAI ISTVÁN
sakkcsapatunk alapító tagja

a közelmúltban elhunyt.

A Szigetbecsei Sportegyesület 
sakk szakosztálya ezúton fejezi ki 

mély részvétét a gyászoló családnak
és a hozzátartozóknak.

Nyugodjon békében!

Elhunytra
emlékezünk

Gyovai István életének utolsó pár évében
Szigetbecse Község Önkormányzatánál
dolgozott közhasznú munkásként. Az ő
tevékeny munkájának is köszönhető,
hogy községünk parkjai gyommentesek,
szépek, rendezettek. Csendes, meghúzó-
dó ember volt, aki szó nélkül teljesítette
munkavezetője, a falugondnok utasítása-
it, alkalmazkodott munkatársaihoz. 
Be teg ségéről nem panaszkodott, erejéhez
mérten dolgozott.
Önkormányzatunk nevében is kifejezzük
együttérzésünket családjának, rokonai-
nak.
Nyugodjon békében!
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Önkormányzatunk elkezdte a Fazekas Mihály utca és a Réti utca
közötti tó kitakarítását. Megkerestünk több fakivágással foglalkozó
céget is, 80.000—100.000 Ft/áfa díjért vállalták volna a nyárfák
kivágását, ez 10-14 db nyárfa esetén 1 millió forint lett volna. Ezt a
mostani helyzetünkben nem tudjuk vállalni. Ezért más, több szaka-
szos megoldást kellett választanunk a tó rendbetételéhez. A rendezés
során figyelembe vesszük a táj jellegét, nem lesz tar vágás, több lép-
csőben, 2-3 év alatt szeretnénk véghez vinni a terület teljes rendezé-
sét.  Ez a szép kis „tó” sokáig el volt hanyagolva, de bízunk benne,
hogy sikerül szebb, rendezett zöldövezetet kialakítanunk.

Első szakaszban a borozó és az átjáró közti terület nádlevágásával,
majd irányított égetésével kezdődött el a munka. Köszönet érte a
Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóságnak, valamint a segítő és támo-
gató lakosoknak (Michélisz János, Rácz Ferenc, Győri Zsolt, Bodor
Attila, Sós László, Feigl Gáspár, Szűcsné Garami Andrea).

Második szakaszban megkezdődött a tó átjáró utáni, Fazekas
Mihály utca felőli oldalának a környezetrendezése, elsősorban a
nyárfák és kidőlt viharkáros, korhadt, beteg fák eltávolításával.

Kb. minden 2-3. nyárfa lesz kivágva, a munkát a faanyagért cse-
rébe Michélisz János, Feigl Tamás végzik Gergő Péter segítségével,
aki emelőkosaras kocsival rendelkezik. A fakivágást végző tűzoltók
fakivágási vizsgával rendelkeznek. A tóban és környékén található
kidőlt fáknak a feldarabolását, eltávolítását Rácz Ferenc végzi szin-

tén a faanyagért cserébe. A kidőlt – kidöntött fák után rendet rak-
nak.

Kérjük a kedves lakosok odafigyelését is, ha kérés van parkolás-
sal kapcsolatban vagy más egyéb esetben, akkor lehetőség szerint
tegyenek eleget a kérésnek. Több napos, hetekig tartó munka lesz,
előfordulhat a nagyobb zaj, türelmüket kérjük az ott lakóknak. 

Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a tó területe, partja nem
szemétlerakóhely. Mindenféle háztartási, lom-, illetve zöldhulla-
dék lerakása tilos! 

Szigetbecse Község Önkormányzata

Tó területének tisztítása

Szemétszedésre – falutakarításra felhívás
Szemétszedésre – falutakarításra hívjuk a község lakosságát

2021. március 20-ra, szombatra, rossz idő esetén március 27-re, szombatra.

Gyülekező:  9.00 órakor a következő helyszíneken:

1. terület: Páva utca és környéke

2. terület: Erdősor utca – Homokbánya – Szőlőkig – Napsugár utca végéig

3. terület: Sportpályától – gázfogadó – Lórévi út kifelé az erdő mellett – temető környéke. Makádi út sportpályától a Katona asztalos-
műhelyig

4. terület: Makádi út felső – kis hídon át a szigetbe – tanösvény – tóparton végig – lakatosüzemig

5. terület: Réti utca – holtág partja végig a Duna-partig

6. terület: Holtág csónakkal teljes hosszban

Mind a hat csoportnak lesz vezetője, akik a kesztyűkről, zsákokról, elszállításról gondoskodnak.

További részletekről a jelzett időpontig tájékoztatást fogunk kiadni.                                           Szigetbecse Község Önkormányzata



Elmondhatjuk, hogy Szigetbecsén az idő-
sek mindig kiemelt figyelmet élveztek. Mi
ugyanazt valljuk, mint amit Müller Péter, az
ismert dráma- és regényíró olyan pontosan és
szépen fogalmazott meg:

„Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem
azért tisztelték, mert „fáradságos életükkel
kiérdemelték”, nem is abból a józan előrelá-
tásból, hogy „egyszer én is megöregszem, s
milyen jó lesz, ha nem hajítanak majd a sze-
métre!”, hanem azért, mert tudták, az öreg-
ember nem teher, hanem felbecsülhetetlen
érték: nem azt nézték, milyen mulandó a
teste, hanem hogy ki lakik benne!”

Nos, minket is valami hasonló vezetett
mindig. A községünkben élő idősekben meg-
őrzendő értéket látunk, akikre vigyáznunk
kell, akiket meg kell óvnunk attól, hogy mél-
tatlan körülmények közé kerüljenek. Kü lö -
nö sen fontos ez ezekben a nehéz, vírusokkal
teli hónapokban. Igyekszünk odafigyelni
idős embertársainkra, s lehetőségünk szerint
megtenni mindazt, ami kicsit is feldobja
hétköznapjaikat.

Ilyen alkalom adódott a napokban, amikor
is a 90 éves Németh Istvánné, Erzsike né -
nit köszöntöttük születésnapja al kal má ból
Sósné Michélisz Edina polgármesterrel.
Ebből az alkalomból virágkosarat és okle-
velet adtunk át számára. 

Erzsike néniről elmondhatjuk, hogy igen
nehéz fiatalkora volt. Egy 6 tagú család gyer-
mekeként született Peregen, 1931. január 17-
én. Szülei a szigetbecsei Királyréten kaptak
munkát a földesúrnál, így ott telepedtek le,
ott éltek több évtizedig, ott alapított családot
Erzsike néni is. Négy gyermeke született,
közülük hárman már sajnos nem élnek.
Ebben az időszakban sok család élt ott,
Királyréten. Iskola is volt az uradalomban,
ahol Szele László és Gálna Sándor tanítók
nevelték az alsó tagozatos gyermekeket. A
nagyobb gyermekek pedig több kilométert
gyalogolva naponta bejártak a községi isko-

lába. A család nehéz és nagyon sok munká-
val tudta magát fenntartani. Az egész napos
fizikai munka mellett a gyermekekre kevés
idő jutott, a nagyobb gyermekek vigyáztak a
kisebbekre, egyedül jártak iskolába, erősek,
edzettek voltak. Nehézségeik ellenére a szü-
lők szeretetének és szorgos kezének köszön-
hetően boldog gyermekkort élhettek meg.
Később, amikor a termelőszövetkezet átala-
kulása, államosítása folyt, a családokat be -
költöztették a községbe, Szigetbecsére.

Idős kora ellenére Erzsike néni még elég jó
egészségnek örvend, egyedül él, ellátja ma -
gát. Az anyai szeretet, szorgalom öröklődött,
lánya ma is gondoskodik édesanyja ápolásá-
ról, gondozásáról, megélhetésében segíti le -
hetőségei szerint.

Kívánjuk Erzsike néninek, hogy még
sokáig éljen egészségben, nyugalomban
még sokáig örülhessen unokái, dédunokái,
ükunokái boldogságának! 

Lumei Joli
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Szeretettel köszöntjük a 90 éves Németh Istvánnét

Simogasd

amíg lehet

Simogasd amíg lehet,
a megfáradt, öreg kezeket
Hisz ők neveltek fel téged
Oly sokat fáradoztak érted

Ne engedd el két kezét
Simogasd meg őszülő fejét
Hisz Te voltál neki a mindenség
Húzd magadhoz megfáradt kezét

Most szeresd, amíg lehet,
ma még megteheted
Tőlük kaptad az életet
Ott volt veled, míg lehetett

Keblére szorította kócos fejedet
Mindentől óvott, védelmezett
Tiéd volt szívében a dobbanás
Mosoly voltál az ajakán

Ha ráborulnak a hideg éjszakák
Soha meg ne bántsd
Szívedben ő legyen a dobbanás
Hisz teérted sírt oly sok éjszakán

Simogasd, amíg lehet,
a megfáradt, öreg kezeket
Ha tudatuk nem a régi már
Te akkor is szeretettel tápláld

Öregedő, ráncos kezek
Remegve keresik a szeretetet
Türelemmel kísérd sorsukat,
mert egyszer az életük kettészakad

Akkor már nem tudsz hazamenni
Szülői háznál nem vár már senki
Hiába mondod, hogy szerettelek
Síron túl már nem hallják meg

Hát most szeresd, amíg él
Öleld magadhoz megfáradt testét
Simogasd, amíg lehet,
a megfáradt, öreg kezeket.

/Jolie Taylor/



2020-ban minden másként alakult, mint ahogy azt terveztük. Ez által az
óvodában néhány dologról le kellett mondanunk, az ünnepeinket, a jeles
napjainkat többségében, igaz a megszokottól eltérően, de sikerült megvaló-
sítanunk. Így volt ez az adventi készülődéssel és a karácsonnyal is.

Szülői kezdeményezésnek és összefogásnak köszönhetően vált az adventi
várakozás izgalmassá, egy adventi kávézó és sütiző megvalósításával. A jár-
ványügyi előírások és szabályok betartásával advent minden hétvégéjén, csütör-
töki és pénteki napon kávézót működtettek a szülők az óvoda bejárata előtt.
Rohanó világunkban, a hideg téli reggeleken jólesett a forró tea és kávé a fel-
nőtteknek, mielőtt továbbindultak a napi teendőik felé. Délután pedig a gyerekek
örültek a sok finomságnak, amivel a szülők kedveskedtek nekik. Azon túl, hogy
az ünnep közeledtével összehozta az embereket ez a kis kávézó, jótékonysági
célja is volt. A bevételt a szülői munkaközösség karácsonyra ajánlotta fel az
óvoda számára, így még szebbé varázsolva a gyermekek ünnepét, hiszen vásá-
roltunk belőle nekik labdákat, fejlesztő eszközöket és játékokat is. 

Hálásan köszönjük a megvalósításhoz szükséges fáradságos munkát, illetve
köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta ezt a remek kezde-
ményezést! A várakozás így az adni vágyásról, az odaadásról, a másokért való
tenniakarás érzéséről is szólt.

Továbbá köszönettel tartozunk a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak, akik már évek óta rendszeresen támogatják óvodánkat. A gyerekek
nagy örömére ismét gyönyörű és hasznos játékok kerülhettek a csoportok kará-
csonyfája alá. 

Az új óvodánkba a Szigetbecse Községért Közalapítvány jóvoltából egy cso-
daszép karácsonyfát állíthattunk a bejárathoz. Ezúton szeretnénk az alapítvány-
nak is megköszönni az évek óta tartó segítségüket és azt, hogy szorult helyze-
tünkben mindig számíthatunk a támogatásukra.

Minden egyes tettel, felajánlással az óvodai közösségünk ünnepe valósulhatott
meg. Köszönetünket fejezzük ki minden egyes mosolygós gyermekarcért, önfe-
ledt, boldog percért, amelyek a várakozás időszakát, illetve az ünnep hangulatát
jellemezték.

Hálával és szeretettel gondolunk mindenkire, aki ehhez egy kicsit is hozzájá-
rult!

„Ha egyetlenegy dolog van karácsonykor, amire odafigyelnek,
az az, hogy a gyerekek legyenek nagyon boldogok!”

Gál Petra

Katona Mónika és Schneckné Bukovszky Judit
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Születések:
2020. 12. 24-én született 

Mózes Vivien Virág és Szabó Béla Bence gyermeke,
SZABÓ JANKA

2020. 12. 10-én született 
Mészáros Anna és Tuska Attila gyermeke,

TUSKA NOEL ATTILA

2020. 10. 19-én született 
Varga Alexandra Szabina és Rupa Zoltán gyermeke,

RUPA ADRIENN

Elhunytak:

– Gyovai István (1958. 02. 07. – 2020. 12. 16.)
– Schwarczenberger Tibor (1935. 08. 12. – 2021. 01. 11.)
– Fejes Dánielné szül. Nagy Emma (1928. 03. 23. – 2021. 01. 02.)
– Kulimak Istvánné szül. Nagy Erzsébet (1935. 05. 13. – 2020. 12. 29.)
– Schwarzenberger Antalné szül. Méri Mária

(1959. 12. 01. – 2020. 11. 30.)
– Hudek Tiborné szül. Budai Ibolya (1941. 08. 08. – 2020. 11. 03.)
– Szalai Ernő Sándorné szül. Angebrandt Mária

(1932. 12. 28. – 2021. 02.04.) 

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondok mindazoknak, akik 

SCHWARCZENBERGER TIBORT

utolsó útjára elkísérték, sírjára az emlékezés virágait elhelyezték.

Gyászoló testvére, Marika

Anyakönyvi hírekSzigetbecse Petőfi
Sándor Művelődési Ház

helyiségeinek bérleti díja
– Nagyterem és az előtér: 32.000 Ft

egész napra • 6.000 Ft minimum 2
órára, • majd óránként 2.000 Ft

– Előtér: 2.000 Ft minimum 2
órára, • majd óránként 1.000 Ft

– Pinceklub: 5.000 Ft minimum 2
órára, • majd óránként 1.000 Ft

– Udvar: 3.770 Ft minimum 2
órára, • majd óránként 1.905 Ft
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