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Ballagó diákok és ballagó óvodások Szigetbecsén
„Gondolkodj! Higgy! Álmodj! És merj!” /Walt Disney/



Ez évben már újra május első vasárnapján ünnepelhettük az anyákat, nagy-

mamákat, délmamákat. Igaz, még igyekeznünk kellett a járványügyi szabá-

lyokat figyelembe venni, azt betartani, de a köszöntéseket nem kellett elha-

lasztani, nem kellett kihagyni.

Így történt ez Szigetbecsén is, ahol a Szigetbecse Községért Közalapítvány

szervezésében, immáron 15. alkalommal köszönthettük az édesanyákat,

nagyikat az Életfa parkban e szép nap alkalmából.

Szerény kis ünnepségünkön felléptek a Tóparti óvoda óvodásai, az általá-

nos iskolás tanulók, Karácsonyi Kata énekesnő. Az Alapítvány nevében

Gellai Anita Zsanett köszöntötte a megjelenteket, majd Csoba Attiláné alpol-

gármester szívhez szóló szavait hallhatták a résztvevők. Közalapítványunk

tagjai virággal és emléklappal köszöntötték a fiatal házaspárokat, édesanyá-

kat, és átadták részükre gyermekük emblémáját, melyet ezt követően feltettek

az Életfára. Ez alkalommal 17 fő gyermek neve kerülhetett fel a műalkotás-

ra, amely műalkotáson a harmadik évezredben községünkből származó gyer-

mekek nevét színes kis korongon olvashatják az oda látogatók. 

Ezúton is gratulálunk a fiataloknak a gyermekük születéséhez. További

szép életet kívánunk számukra, neveljék gyermekeiket békességben, egész-

ségben! Szülőfalujukhoz való kötődésüket soha ne felejtsék el!

Lumei Joli
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Anyák napi ünnepség

„Anyám, fölnézek a te homlokodra,
Hol a dicsőség koszorúja helyett
Nehéz robotnak ráncait találom,
És fölteszem rá büszke áhítattal

Ujjongó dallal minden szál virágom!”

Juhász Gyula



2021. május 31-én vasárnap gyermekzsi-
vaj töltötte be a Petőfi Sándor Művelődési
Ház udvarát. Az előre jelzett rossz idő elke-
rülte Szigetbecsét, csak néhány csepp eső
esett, de ez nem zavarta meg a jókedvet,
vidámságot. Csillámló karok, kifestett ar -
cocskák, ug rá ló vár, mécses készítése, papír-
hajtogatás és színes lufik emelték a hangula-
tot. Régóta vártuk már, hogy lehetőség adód-
jon egy kis felszabadult együttlétre! Sze ren -
csére nemcsak az időjárás, hanem a rendele-
tek is lehetőséget adtak már erre. A könyvtár
egy kis mini kiállítással kedveskedett jöven-
dő kis Olvasói nak: a Faluházból erre a dél-

utánra átköltöztek a régi idők gyermekjáté-
kai. A könyvtár ablaka előtt pedig jó hangu-
latú „fotópont” lett kialakítva, ahol bárki fel-
vételt készíttethetett magáról vagy „szel fiz -
hetett”. Jó volt látni a gyerekek önfeledt ug -
rálását, játékát. Szép türelmesen várták ki
sorukat az arcfestésnél és a csillámtetkónál.
A szülők is élvezték gyermekeik örömét, az
alkalmat, hogy beszélgethettek egymással,
hogy lehetőség nyílt egy fagyi vagy egy
finom sütemény elfogyasztására. Az is jó
volt, hogy itt hon vol tunk, Szigetbecsén, és
nem kellett tmesszire menni egy jó kis sza-
badidős programért.

Szigetbecse Község Önkormányzata kö -
szö  netet mond a program megvalósításában
résztvevőknek! Köszönjük Csordásné Mi -
ché lisz Ineznek, hogy a Futrinka Kávézó &
Pub megszervezte az eseményt, ugráló vá rat
bérelt, és kézműves foglalkozásokat, arcfes-

tést, csillámfestést biztosított a gyerekeknek!
Köszönjük a foglalkozásvezetők, Stock Il di -
kó, Csordásné Csapó Terike, Ádám Va lé ria
és Deminger Ágnes közreműködését! Kö -
szönjük Ádám Lászlóné, Palicz Júlia, Asók
Niki, Molnár Katinka, Erdélyiné Ré ka si
Tímea, Szeredi Magdolna és Bodor Attila
segítségét!

A Gyermeknap alkalmából az Önkor -
mány zat a gyerekeknek a játszóterekre ho -
mo kozó készleteket, a gyereknapi rendez-
vényre lufikat, a könyvtár részére pedig egy
kis asztalt két székkel és sok-sok szép gyer-
mekkönyvet vásárolt. Ne csak egy nap le -
gyen gyermeknap!

D.Á.
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Gyereknap Szigetbecsén



Eseményteli, változatos időszak áll mögöttünk. A fokozatos nyitás
izgalmas idejét élhettük meg. 

Április elején kinyitott a könyvtár, igaz, csak az ablaka. Mivel az
épületbe még nem lehetett belépni, így a kölcsönzések az ablakon át
történhettek. „Ablakos kölcsönzésünk” a mai napig élő azon Ol va só -
ink nak, akik védettségi igazolvány hiányában nem tudnak bejönni az
intézménybe. Aki kéri, messengeren vagy e-mailben megkapja a
könyvtári könyvek listáját, abból tud válogatni. Június elején érkezett
meg (a pandémia miatt összetorlódva) több rendelésnyi könyvcso-
mag a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárból, melyeket lefotózva és
könyvismertetővel kiegészítve feltettem a facebookra, hogy köny-
nyebb és élvezetesebb legyen a válogatás. Májustól kinyílt a könyv-
tár ajtaja is a védettségi igazolvánnyal rendelkező Olvasóink és gyer-
mekeik előtt. Június elejére újabb könyvtári szolgáltatásunk született:
megegyeztünk a szigetszentmártoni könyvtáros kollégával, hogy új
szerzeményeinket megosztjuk egymás facebook oldalán, kölcsönö-
sen felajánlva a könyveket egymás Olvasóinak a könyvtárközi köl-
csönzés keretein belül, ami egyébként eddig is élt, és használta is már
néhány becsei Olvasó a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár könyv-
állományára támaszkodva. Mivel a két község közel van egymáshoz,
gyorsabban hozzájuthatunk a dokumentumokhoz (kivéve persze, ha
valaki elviszi az orrunk elől), ráadásul postaköltségbe sem kerül sen-
kinek. Éljünk a lehetőséggel! 

Szintén április eleji hír, hogy Szigetbecse Község Önkormányzata
és a Szigetbecsei Általános Iskola, feladatuknak érezve természeti
értékeink megőrzését, a környezeti nevelés segítése érdekében
pályázatot hirdetett az általános iskolás gyerekeknek. A pályamun-
kák beadási határideje és az eredményhirdetés május végén volt. A
pályaművekről készült film is, mely a Szigetbecse Kultúr köz olda-
lon tekinthető meg, és kiállítás is, mely az André Kertész
Emlékmúzeumban kapott helyet.

A facebook oldalon nyitottam egy albumot „Szigetbecse vadnö-
vényei” címmel, mely folyamatosan gyarapszik az újabb és újabb
felvételekkel. Köszönöm minden Beküldőnek a fotókat! A Sziget -
becse Kultúr köz oldal követőinek száma 6 hónap alatt érte el a 600-
at. Nagy öröm, ha a régi „követőket” sikerül megtartani, és tudunk új
„kedvelőket, követőket” köszönteni!

Április végén felhívást tettem ki a facebook oldalra: „Írjunk üze-
neteket a májfára!” A májusfa, a zöld ág a természet megújhodásának
a szimbóluma, és legtöbb esetben az udvarlási szándék bizonyítéka,
szerelmi ajándék is. Olyan jó, hogy ez a szokás máig él Szigetbecsén!
Mivel egy kicsit másfajta időket élünk, a művelődési ház udvarán
álló közösségi „Szív küldi szívnek” májfánk szalagjaira üzeneteket
vártam, mely lehetett szerelmes sor, jókívánság, amit szeretteinknek
vagy az egész közösségnek küldtünk. Jöttek pozitív üzenetek, szerel-
mi vallomások, és a ballagó 8. osztály búcsúüzeneteit is lengethette,
szétszórhatta a szél a májusi égen a falu felett. Az első szalag felira-
ta „Bort, búzát, békességet, embereknek egészséget!” volt. Ez a szép
üzenet is ott ragyogott: „Tegnap láttam lobogó hajad, ahogy a barná-
ból őszbe szalad. Ezeregy őszből ezeregy tél lett, de belőled, ha lehet,
még kérek.”

Május elsején reggel a szalagok vidámlobogása mellett zenés
ébresztő köszöntötte községünk lakóit. A Magyarországi Harmoniká -
sok Kulturális Egyesülete ébresztője ahogy tavaly, úgy idén sem
maradt el a nehezített körülmények ellenére sem. Szeretettel várjuk a
csapatot és a vidám reggeli zenét jövőre is!

Anyák napjára újabb „buszmegállóversek” díszítették a falut, és
a művelődési ház ablakaiban anyák napi „ablakos kiállítás” volt.
Lumei Sándornéval közösen készítettünk egy köszöntő videót, mely-

ben Bárányné Sándor Bea, Fehérvári Fanni, Hoffmann Gáspárné,
Kausitzné Erzsike, Keszthelyi Ignácné, Printschler László, Takács
Dóra, Varga Szofia Julianna és Vég Dorottya működtek közre.
Köszönjük!

Április, május a virágültetés ideje. Megszépültek köztereink, köz-
épületeink is. Az önkormányzat virágai mellé az André Kertész
Emlékház és a Faluház kertjébe kaptunk ajándék virágokat és jövő-
beni felajánlásokat is a falu lakosaitól. A Faluház kertjében arra
törekszem, hogy a régi paraszti kert virágait gyűjtsük össze, és a
kiemelt ágyásba egy fűszer- és gyógynövénykertecske is kerekedett.
Köszönjük a keretet, a virágokat és a virágföldet! Szívesen fogadok
még palántákat, és ősszel majd évelőtöveket is! „A fűszerágyás jel-
képez mindent, ami az élet savát-borsát megadja, a gyógynövények
segítenek szükség esetén, a virágoskert pedig örömet okoz."
Mindegyik javunkra válik.

„NYITUNK!” – országos molinókampánnyal nyitottak a köz-
művelődési intézmények. A Nemzeti Művelődési Intézet tizennégy
magyarországi agóra részvételével, valamint az akcióhoz kapcsolódó
közel ezer közművelődési intézménnyel 2021. május 15-én országos
közművelődési megnyitó eseménysorozatot valósított meg, melyhez
mi is csatlakoztunk. A „Nyitunk!” feliratú molinó azóta is ott látható
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár kerítésén.
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Hírek a Szigetbecse Kultúr közből
2021. április-május: fokozatos közművelődési nyitás

Fűszerkert a Faluházban



Május elején nyithatta meg kapuit a Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár, ill. az épületben helyet kapó Futrinka Kávézó & Pub
(terasszal) a kulturált környezetben szabad időt eltölteni kívánó gye-
rekek és a felnőttek örömére. A kávézó által szervezett jó hangulatú,
vidám gyermeknapról külön cikk szól. A könyvtár kézműves foglal-
kozással, gyermekjáték kiállítással kedveskedett a gyerekeknek, a
felnőtteknek pedig vintage hangulatú olvasósarkot állított fel „fotó-
pontként”. Az Ádám Valéria által vezetett Becsei Dekupázs Klub is
folyamatosan működik. A nagy igényre való tekintettel háromszor is
volt kedvezményes gyógycipő vásár. A művelődési ház nagyterme
esküvőknek is otthont ad a polgármesteri hivatal jobb szárnyának fel-
újítási ideje alatt. Taggyűlést tartott a Sziget-csücske Természet ba rá -
tok Egyesülete. A rendezvényeket, eseményeket a hatályos rendele-
teknek megfelelően kellett megtartani.

Szintén országos program volt a Közösségek Hete. „Egy szívvel,
egy lélekkel!” – ezzel a jelszóval hívta fel idén a figyelmet a közös-
ségi értékekre és a közösség összetartó erejére e rendezvénysorozat.
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum főszervezésében immár ötödik alka-
lommal megvalósuló országos programsorozathoz évről évre közel
400 település csatlakozik, csaknem 800 rendezvénnyel. A Közös sé -
gek Hete rendezvénysorozatnak minden évben van egy központi
vezérgondolata, amely köré szervezik programjaikat a közösségek. A
tematikák igyekeznek valamilyen hasznos ügyet szolgálni. Idén a
„Zöld, zöldebb, legzöldebb!” című téma a környezeti nevelésre, a
természetvédelemre irányuló programokat ösztönzött, az „Egy szív-
vel, egy lélekkel!” tematikával pedig az Önkéntesség évéhez csatla-
kozott a rendezvénysorozat. A Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár 5 programot hirdetett meg a Közösségek Hetére. Közösségi
munka témájában fitnesz eszközök telepítése valósult meg a Sziget -
becse Községért Közalapítvány szervezésében. „Zöld, zöldebb, leg-
zöldebb!” témában virágcsereberét szerveztünk és online videó segít-
ségével madáritatót készíthettünk cserépből. Kültéri programként
növényismereti kiránduláson vettek részt a jelentkezők a királyréti
nagy fekete nyárfánál. „Keressük értékeinket – Itthon vagyunk!”
tematikában pedig online helytörténeti, helyismereti vetélkedőn lehe-
tett részt venni, melynek győztese Gyergyádes Éva lett. Szeretettel
gratulálunk! Az online feladatlap önjavító, bárki, bármikor kipróbál-
hatja, mert megtalálható Szigetbecse hivatalos honlapján.

Június elején kinyitott a Faluház (pén-
tekenként várja a látogatókat) és az André
Kertész Emlékház (szombaton és vasár-
nap tart nyitva). Előre bejelentkező cso-
portoknak tárlatvezetést, falusétát biztosí-
tunk. A Faluházba ajándékba kaptunk
néhány tárgyat, melyek közül kiemelném
a kézi kukoricamorzsolót és a szintén kézi
darálót. Ezeket a szépen helyre hozott,
Babarczi István keze munkáját dicsérő
eszközöket interaktív múzeumi foglalko-
zásokon is tudjuk majd hasznosítani.
Köszönjük!

E cikk megírásának pillanatában három
nagy rendezvény szerveződik. Fövényi
Sán dornak megjelent a 6. verseskötete
„Fe hér ár nyék” címmel. Ez alkalomból könyv -
bemutató irodalmi estet állítunk össze
művész fellépőkkel. A Nemzeti Műve lő -
dési Intézet „Közös ségépítő kultúránk”
c. országos programjához csatlakozva
buszkirándulást szervezünk La ki telekre. A
Szigetzugi Duna Napok július 3-4-én ke -
rül nek megrendezésre Szi get be csén.

Tartalmas időtöltést kívánva: 
Deminger Ágnes
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A Szigetbecsei Általános Iskola ballagó diákjainak üzenetei szófelhő
formájában

Kirándulás a Közösségek Hetén a királyréti nagy fekete nyárfához
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2021. év áprilisban:

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a  tulajdonát képező
831/9 hrsz-ú közút elnevezése Strand utca legyen.

***
A Képviselő-testület 2021. évben a civil szervezetek működését

a benyújtott pályázatok alapján az alábbiak szerint támogatta: 
– Sziget Diáksport Egyesület (2321 Szigetbecse, Makádi út 46.)

100.000 Ft,  
– Szigetbecse Községért Közalapítvány (2321 Sziget be cse, Petőfi

S. u. 34.) 500.000 Ft,
– Szigetbecse Sportegyesület (2321 Szigetbecse, Makádi út 112.)

500.000 Ft. 
A civil szervezetek  támogatása a 2021. évi  költségvetés terhére

fizetendő.
***

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a tulajdonát képező és
Szigetbecse településrendezési tervében megjelenített új utca nyitá-
sával érintett Szigetbecse 1101 hrsz.-ú közút megnevezésű (zártkert
művelési ágú) ingatlant belterületbe vonja.

***
A Képviselő-testület a  Szigetbecse Római Katolikus Plébániával

együttműködési megállapodást kötött, az egyházközösség tulajdo-
nát képező szigetbecsei 251 hrsz.-ú temető megközelítési útvonalá-
nak kivilágítása céljából – 6 db kandeláber telepítése és üzemelteté-
se – az MFP-FFT/2020 nyertes pályázat megvalósítása érdekében. 

***
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányság Ráckevei Rendőrkapitányság 2020. évi beszámoló-
ját, értékelő jelentését Szigetbecse községben elvégzett munkájáról
a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

***
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Korm.

rendelet 2. § 4 a. pontja szerinti kiemelt fejlesztési területté nyilvá-
nítja a Strand-büfé környéki területen lévő Vt-2 jelű övezet területét.

Az előbbiekben kiemelt fejlesztési területté nyilvánított terület
mellett egyúttal általános jelleggel azokat az egyéb ingatlanokat is
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, melyek átsorolására,
visszaminősítésére e fejlesztési területek megvalósításával összefüg-
gésben az egyéb jogszabályi előírások betartása miatt, így különösen
a biológiai aktivitás érték egyenleg biztosítása, vagy a PMTrT elő-
írások betartása érdekében kapcsolódó jelleggel szükség van.

A kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás célja a lehatárolt terüle-
teken belül a tervezett különféle gazdaságélénkítő, munkahelyte-
remtő beruházások megvalósulásának biztosítása, szükség szerint
támogatás elnyerése céljából. 

A döntés célja a helyi gazdaság fejlesztése, a helyi adóbevételek
növelése, a helyben való foglalkoztatás érdemi bővítése és a telepü-
lés népességmegtartó erejének további növelése.

***
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 44/2021. (III. 30.) hatá-

rozattal összhangban: a község új településfejlesztési koncepciójá-
nak elkészítését, valamint a hatályos településrendezés eszközeinek

(településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási
terv) módosítását elindítja.

Az előzőkkel összefüggésben a munkavégzés során a PESTTERV
Kft.-vel kötött 1275-ös projekt nyilvántartási számú tervezési szer-
ződésben rögzített tervezési feladatok elvégzése szükséges.

***
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Robert Capa Kortárs

Fotográfiai Központ Nonprofit Kft. (székhely: 1065 Budapest,
Nagy mező u. 8., képv.: Kőrösi Orsolya ügyvezető)-vel 3 évre
együttműködési megállapodást köt az André Kertész gyűjtemény
kezelésére, kiállítására az alábbiak szerint:

A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft. az
eredeti  gyűjtemény kezeléséért és a képek kiállításáért a 2021. évre,
2022. évre és 2023. évre évenként 2 400 000 Ft + áfa bérleti díjat
fizet Szigetbecse Község Önkormányzatának. Továbbá felajánlja,
hogy amennyiben a  turisztikai körülmények megváltoznak, a felek
újratárgyalják a bérleti díj összegét. 

A megállapodás keretében a Robert Capa Kortárs Fotográfiai
Központ Nonprofit Kft. 
– biztosítja a gyűjtemény részét képező fényképek és tárgyak szak-

szerű, a legszigorúbb múzeumi feltételeknek megfelelő tárolását, 
– vállalja, hogy a gyűjtemény anyagából André Kertész életművét

jól ismerő kurátor bevonásával kiállítást épít, 
– azt megfelelő személyzet biztosítása mellett üzemelteti, 
– a létrejött kiállítást egyéb rendezvényeivel és programjaival

együtt kommunikálja, 
– vállalja, hogy a fotógyűjteményt bemutató önálló honlapot hoz

létre és üzemeltet, 
– a kiállítást beemeli a Budapest Kártya rendszerbe.

***
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a

Magyar Falu Program keretében kiírt MFP-KOEB/2021 azonosító-
számú, „Kommunális eszközök beszerzése” című pályázati felhívás
alapján. A pályázat maximálisan igényelhető bruttó összege:
15.000.000 Ft, mely 100%-os vissza nem térítendő támogatás. A
pályázat során a pályázatírási és projektmenedzseri feladatokra
max. 3% számolható el  költségként. 

Az Önkormányzat a pályázaton az alábbi kommunális eszközöket
kívánja beszerezni:
ISEKI TM 3217 AL kompakt traktor 1 db bruttó: 6.422.466 Ft
ISEKI homlokrakodó 1 db bruttó: 2.546.069 Ft
SSM54 has alatti oldalkiemeléses kasza 1 db bruttó: 982.796 Ft
Fű- és lombgyűjtő tartály GLS 550 1 db bruttó: 2.073.909 Ft
RSM 150 hótolólap 1 db bruttó: 898.317 Ft
FAZA F függesztett műtrágyaszóró 1 db bruttó: 225.425 Ft
Farmer 12 egytengelyes pótkocsi             1 db bruttó: 1.406.093 Ft
Összesen: bruttó: 14.555.074 Ft

***
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a

Magyar Falu Program keretében kiírt MFP-KEB/2021 azonosító-
számú, „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és
közösségszervező bértámogatása ” című pályázati felhívás alapján.
A pályázatban eszközbeszerzésre maximálisan igényelhető bruttó

Tájékoztatás
a 2021. április– 2021. május 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:



A Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal jelenlegi és
közeljövőbeni működésében bekövetkező változásokról nyújtok
tájékoztatást:

– Lórév Község Önkormányzata önerőből felújította a Lórévi
Ügyfélszolgálati Irodát, ahol 2021. június 7. napjától a meg-
szokott ügyfélfogadási rendben a Lórév Község Önkormányzat
és Szerb Önkormányzat Lórév könyvelését ellátó pénzügyi veze-
tő-tanácsos ügyintéző fogadja az ügyfeleket. Figyelemmel arra,
hogy Antal Mária anyakönyvvezető látja el a Szigetbecsei Kö -
zös Önkormányzati Hivatal településeinek anyakönyvvezetői
feladatait is – melyek a pandémia miatt felhalmozódtak –, a
nyugodt körülmények biztosítása céljából az anyakönyvi ügyek
intézése a Makádi Polgármesteri Hivatal építési munkálatainak
idejére a Lórévi Ügyfélszolgálati Irodában (Község háza) fog
történni. A szigetbecsei lakosok az anyakönyvi ügyeket a
penzugy1@makad.hu e-mail címen vagy a 06-24/513-510 tele-
fonszámon előzetesen egyeztethetik. 

– A Makádi Kirendeltség, amely jelenleg a Makádi Általános
Iskolában található, 2021. június 15. napjától a Szigetbecsei
Közös Önkormányzati Hivatal székhelyére költözik át az

Iskola KLIK általi felújítási és az új Makádi Polgármesteri Hi va -
tal építési munkálatainak idejére. 

– A Szigetbecsei Önkormányzati Hivatal belső felújítási
munkálatai, műszaki átadása és az irodák berendezése előrelát-
hatóan 2021. június  14. napjáig megtörténik, ezt követően kerül
sor a  Makádi Kirendeltségen dolgozó kollégák átköltöztetésére.
Időközben a szigetbecsei gesztorönkormányzat régi szárnyának
felújítási munkálatai sikeres pályázati forrásból megkezdődtek. 

A költözködés és a munkaállomások új irodákban történő be -
üze melésének mielőbbi lezárása és a zavartalan munkakörülmé-
nyek biztosítása céljából a Szigetbecsei Közös Önkormányza-
ti Hivatalban 2021. július 5–16. napjáig igazgatási szünet
lesz.  Ez időtartam alatt a hivatal ügyeleti rendben fog működni,
csak a halaszthatatlan ügyek intézése – előzetes telefonos idő-
pont alapján – történik.

A végleges ügyfélfogadási rendről a későbbiekben tájékoztat-
juk a lakosságot. Kérjük türelmüket és megértésüket!

Csománé dr. Dreska Hajnalka
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal aljegyző
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összeg: 2.000.000 Ft, és a közösségszervező szakember bértámoga-
tására maximálisan igényelhető 3.035.340 Ft, mely 100%-os vissza
nem térítendő támogatás. A kiírás szerint a pályázat során a tájékoz-
tatás és nyilvánosság biztosítására, valamint a pályázatírás és
projektmenedzseri feladatokra max. 3% számolható el  költségként. 

***
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a tulajdonát képező

2310/24  hrsz alatti (323 m2 területű) kivett út megnevezésű ingat-
lant hasznosítani, értékesíteni kívánja. A képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon  az ingatlan
forgalomképes törzsvagyonba vonásáról, a szükséges eljárások
lefolytatásáról.  

***
A Képviselő-testület a 8/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendeleté-

vel módosította az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás szabályairól szóló 12/2012. (V. 30.) önkormányzati
ren deletét. 

***
A Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szigetbecsei Tóparti

Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyére pályázatot
ír ki, mivel a jelenlegi óvodavezető megbízatása 2021. 08. 18-án
lejár. A képviselő-testület felhatalmazta a jegyzőt, hogy gondos kod -
jon  a pályázati eljárás előkészítéséről és lebonyolításáról.

2021. év májusban meghozott döntések:

A Képviselő-testület a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság veze-
tője 13000-101/1090/20. számú tájékoztatása alapján támogatta dr.
Turi-Kovács Áron Péter r. alezredes Ráckevei Rendőrkapitányság
kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezését.

***
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a háziorvosi feladato-

kat 2020. november 2. naptól ellátó MED-ZSU Kft. helyett – a
kérelmének megfelelően – 2021. május 18. napjától dr. Csernyi
Zsuzsanna (székhely: 2321 Szigetbecse, Erdősor u. 10., telephelye:

2321 Szigetbecse, Makádi út 42., adószám: 60140140-1-33, nyil-
vántartási szám: 18525692) háziorvos egyéni vállalkozóként látja el
Szigetbecse településen. 

***
A Képviselő-testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada-

tok 2020. évi ellátásáról készült átfogó jelentést, amely a Ráckeve
és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ beszámolóját is tar-
talmazta, elfogadta.

***
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a tulajdonát képező

2310/24  hrsz alatti (323 m2 területű) ingatlan értékbecslési munká-
lataira a Vár-Lak Ingatlanirodát (székhely: 2340 Kiskunlacháza,
Dózsa Gy. út 61., adószáma: 79387413-1-33, nyilvántartási száma:
52933176, képv.: Szabados Éva ügyvezető) bízza meg bruttó:
45.000 Ft összegért a 2021. évi költségvetés terhére.  

***
A Képviselő-testület megismerte a 1275 projektszámon a PEST-

TERV Kft. által elkészített Szigetbecse Község helyi építési sza-
bályzatának módosítása I. fázis: a tárgyalásos eljárás lefolytatására
szolgáló dokumentációnak a munkaközi egyeztetési dokumentáció
változatát, és úgy döntött, hogy a tervdokumentációt változtatás nél-
kül elfogadja, és ez alapján kéri a tervezőt a munka folytatására, a
következő munkafázis mielőbbi teljesítésére és a vonatkozó doku-
mentáció elkészítésére.

***
A Képviselő-testület megalkotta a  9/2021. (V. 31.) önkormányzati

rendeletét a 2020. évi zárszámadás előtti előirányzat módosításáról.
***

A Képviselő-testület a 10/2021. (V. 31.) önkormányzati rendele-
tével elfogadta a 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelettel elfoga-
dott 2020. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) szóló ön -
kormányzati rendeletét.

Csománé dr. Dreska Hajnalka
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 

aljegyző

Tájékoztatás ügyfeleknek



2021. május 21-én, a kitelepítés 75. évfordulóján a Szigetbecséről elhurcolt családokról emlékez-
tünk meg egy kis ünnepség keretében. 

A megemlékező beszéd után a Szigetbecsei Zenebarátok Körének tagjai a kitelepítésről szóló
német és magyar énekeket adtak elő Schwarczenberger Zsolt harmonika kíséretével. Ezután Kótai
Róbert plébános, püspöki biztos német nyelvű könyörgése hangzott el a kitelepítettekért. Ezt
követte az emléktábla megkoszorúzása Szigetbecse Önkormányzata és a Szigetbecsei Német
Nemzetiségi Önkormányzat részéről.

Vasárnap a pünkösdi szentmisén a kiűzött családokért
imádkoztunk.

Lerner Mária
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Május 16. Nepomuki Szent János napja,
Jánoska-eresztés szigetbecsei hagyomány

VERTREIBUNG – KITELEPÍTÉS

Nepomuki Szent János szobra éppúgy szer -
ves része a dunai tájnak, mint a szigetek, az ár -
téri ligeterdő. Közös öröksége a dunai né pek -
nek. Nepomuki Szent János a gyónási titok vér -
tanúja, a halászok, hajósok, vízimolnárok, bá -
nyá szok, sóbányászok és a fuldoklók vé dő szent -
je. A szigetbecsei szobor talapzatán az 1838. évi
árvíz vízmagasságának jelölése látható. 

Az idén sajnos elmaradó, régi becsei szo-
kás a dunai „Jánoska-eresztés”: a szent név-
estéjén, május 16-án gyertyákat, mécseseket
úsztatnak a falu melletti holtág vizén. Mit
jelképez ez a hagyomány? Ez idézi fel azt a
csodás fényjelenséget, amely János halálakor
keletkezett. A víz, amelyben a halálát lelte,
mennyei újjászületésének helyszíne lett.
Szűz Mária mellett Szent János az egyetlen
szent, akit csillagos dicsfénnyel ábrázolnak.
Mária glóriáját a leggyakrabban tizenkettő,
ritkábban hét csillag díszíti. János glóriáján
öt arany csillagot látunk, ami öt betűt szim-
bolizál – tacui (hallgattam).

„Közép-Európa-szerte utak mentén, hidak
lábánál, vízpartokon látható az a szobor,
amely egy papot ábrázol, mutatóujját ajkára
téve, mintegy csendre intve magát és máso-
kat. A hidak szentje s a gyónási titok vérta-
núja ő: Nepomuki Szent János. Csehország -
ban IV. Vencel király felesége őt választotta
gyóntatójául. A király pedig Jánostól akarta
megtudni, mit gyónt neki a királyné. Mivel
nem árulta el, börtönbe vetették és emberte-
len kínzásoknak vetették alá, majd megkö-
tözve a Moldva folyóba dobták. Éjszaka cso-
dás fényjelenség (öt csillag) jelent meg a víz
fölött, jelezve, hol találják a holttestét. Jánost

a prágai Szent Vid Székesegyházban temet-
ték el, sírja zarándokhellyé vált.

Német őseink az óhazából hozták maguk-
kal a szent tiszteletét és választották a falu
védőszentjéül. Hiszen Nepomuki Szent Já -
nos óv a betegségektől, a tűzvésztől, az ár -
víz től, a vízimolnárok, hajósok, halászok vé -
dőszentje, a szép halál elősegítője. Tisz te -
letére szobrot állítottak a Petőfi utcában, ahol
2002 óta felelevenítjük azt az évszázados ha -
gyományt, hogy a szent névestéjén /máj.16./
gyertyákat, mécseseket úsztatnak a vízen. Ez
idézi fel azt a csodás fényjelenséget, amely
János halálakor keletkezett. A megemlékező
beszéd után a Sziget be csei Zenebarátok Köre
elénekli azt a régi német éneket, amelyet idős
néniktől tanultunk meg, s tulajdonképpen
János történetét meséli el. Majd következik
az est fénypontja: a gyerekek csónakba ül -
nek, és a Holtág közepén beteszik a vízbe kis
saját készítésű tutajaikat. Visszatérve már lo -
bog a máglya is, beragyogva a környéket, a
távolban pedig, mint pici csillagocskák vilá-
gítanak a vízen a mécsesek. Közben besöté-
tedik és minden elcsendesedik. Csöndesen és
a csodás élménytől meghatva térhet minden-
ki nyugovóra."    

Lerner  Mária

A Szigetbecséről
kitelepített családok

névsora:  
Bachleitner, Budai,

Deminger, Faith, Feigl,
Földi, Fritz, Glöckl,
Gulyás, Heszberger,

Hoffmann, Holndonner,
Jónak, Keller, Kirchner,

Krausz, Kreisz, Krückler,
Lencs, Lerner, Lipsz,

Magasitz, Mayer, Manger,
Magyar, Mathó, März,

Podruzsik, Posch, Püschl,
Pusch, Reich, Sárospataki,

Schmidt, Schwarcz,
Schwarczenberger,
Strohmayer, Stock,

Uzelmann, Wandracsek,
Weigand, Weisz.



Az idei tanévben „Legyél Te is agrárgé-
pész!” néven indult útjára az Országos
Bajnokság, melyet a Mezőgazdasági Eszköz-
és Gépforgalmazók Országos Szövetsége
(MEGFOSZ) szervezett. Továbbá első alka-
lommal lett meghirdetve 9. évfolyamos diá-
kok számára a Legyél Te is agrárgépész!
JUINOR Bajnokság.

A MEGFOSZ  pályaorientációs programja
többek között felhívja a figyelmet a mező-
gazdasági munka szépségeire, a szakmai
utánpótlás biztosításának fontosságára. A
Szövetség évek óta kiemelten foglalkozik a
mezőgazdaság, mint értékteremtő, társadal-
milag kiemelkedő alapszolgáltatást, az élel-
miszer-előállítást biztosító ágazat versenyké-
pességének erősítésével. A korszerű ipari
technológiák bevezetésével igyekszik megte-
remteni az alapját, hogy a gazdálkodók biz-
tonságosabban és stabilabban tudjanak ter-
melni, és fel tudják venni a versenyt a nyu-
gati, még korszerűbb technológiát használó
vállalkozókkal, illetve az olcsó importtal
szemben.

Az idei versenyre  két kategóriában össze-
sen 32 csapat nevezett (LETIA OB
2020/2021 – 23 csapat) és (LETIA OB JUNI-
OR 2020/2021 – 9 csapat). A döntőt Baján
rendezték 2021. április 15-én, online módon
került rá sor.

A LETIA OB 2020/2021-es versenyének
helyezettjei:

1. helyezett: AMATŐR GÉPÉSZEK 
Nagy József, Tarnai Tamás, Zsigó Bence,
Kovács Krisztián, Vukovics Gergő
2. helyezett: OPUS POPULUS
3. helyezett: SZAKISOKK
Az országos bajnokság 1. helyezettjei

között egy ismerős névre bukkantunk, Nagy
József szigetbecsei lakos nevére. Fiatal ver-
senyzőnkkel – akire igen büszkék vagyunk –
interjút készítettem, melyben kértem rövid
bemutatkozását.

– 17 éves vagyok, és a Déli Agrár Szak kép -
zési Centrum Jánoshalmai Mezőgazdasági
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
11. osztályos mezőgazdasági gépésztechni-
kus tanulója vagyok.

– Honnan van ez a szakmaszereteted?

– Kiskorom óta szeretek traktorozni, már
kisgyermekkoromtól kezdve figyeltem apa
munkáját. Az első önálló traktoros nyaram
11 éves koromban volt, ahol a termény beta-
karításában vettem részt, és a gabonát én
szállítottam traktorral a kijelölt raktárba.
Azóta töretlenül minden nyáron és évközben
is, ha tudok, kint vagyok a földeken. Csa lá -

dom nak saját gazdasága van, így ott tudom
tölteni a gyakorlatokat. Vetéstől az aratásig
minden gépet tudok ma már kezelni, vezetni.

– A technikum elvégzése után szeretnél
továbbtanulni felsőfokú iskolában?

– Egyelőre nincs szándékomban, de ha a
rendszer megköveteli, nem állok ellen. A
tech nikum elvégzése után inkább dolgozni
szeretnék menni. Szeretném továbbvinni és
fejleszteni azt a gazdaságot, melyet papám és
apukám felépített. Nagyon sok élettapaszta-
latot kapok tőlük, ami a könyvekbe nincs
beleírva.

– A meghirdetett versenyről mondanál
pár szót?

– Szeptember vége óta folyamatosan kap-
tuk a szakmai feladatokat. Az országos pan -
démiás helyzetre való tekintettel a gyakorlati
feladatokat is online módon kellett végrehaj-
tani, vagy videó formájában beküldeni. Volt
olyan gyakorlati feladat, melyet a mi gazda-
ságunkban hajtottuk végre, majd videót vet-
tünk fel és azt adtuk be. Volt olyan videó,
melyet az iskolában végzett gyakorlatról
készítettünk. Szakmai feladat volt a vetőgép
beállítása és az erőgép karbantartása is. A
feladatok között szerepelt többek között napi
karbantartás, sematikus rajz készítése, kvíz
és kreatív vers készítése is. Nagyon izgalmas
és jó volt a verseny.

Ezúton is gratulálunk Nagy József tanuló-
nak ezen szép versenyeredményhez. Bizton
mondhatjuk, hogy a mezőgazdasághoz kap-
csolódó szakmák, ezek közül a mezőgépé-
szet, kiemelten biztos és hosszú távú megél-
hetést képes biztosítani. Jó szakmát válasz-
tott. Szüleivel, községünk lakosaival, volt ta -
náraival együtt büszkék vagyunk rá, és kí -
ván juk, hogy fiatalkori szakmai elképzelései
teljesüljenek, további szép sikereket, ered-
ményes munkát kívánunk!

Lumei Joli
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Legyél te is agrárgépész!
Beszélgetés Nagy József mezőgazdasági gépésztechnikus tanulóval



Sziget-csücske Természetbarátok
Egyesületénél történt változások

A Sziget-csücske Természetbarátok Egyesülete vezetősége
2021. május hónapban összehívta tagságát, közgyűlést tar-

tott. Az Egyesület 2002 októbere óta működik, hivatalosan
2004 óta, amikor is megalkotta alapszabályát. 

Az Egyesület célja:

1. Magyarország és Pest Megye, ezen belül a Csepel-szi-
get déli része természeti környezetének és természeti érté -

kei nek megismerése és megismertetése.

2. A természetjárás iránti érdeklődés felkeltése, a természetjárás népszerűsítése. A
testi-lelki egészséges életmód kialakítása és annak elterjesztése.

3. A természet védelme, a természetjárás feltételeinek gazdagítása, fejlesztése.

A közel 20 éves működése során az egyesület tagsága hazánk egész területét és
Európa több országát bejárta, s megismerte a történelmi helyeket, helyiségeket, neveze-
tességeket, gyönyörű természeti környezeteket. 

Községünkben kiemelkedő tevékenysége volt a Tőzike tanösvény kialakítása, infor-
mációs táblák készítése, közreműködés a faluházi beruházásban, valamint a községi ren-
dezvények szervezésében. 

A sok szép felejthetetlen élmény, a tagság irányítása elsősorban az egyesület
vezetőjének, Szabó Bélánénak köszönhető, aki a közgyűlésen bejelentette lemondását.

Ugyancsak lemondott az elnökségi tagságról Horváth Gyuláné és Lumei Sándorné is.
Az elnökségből két tag, Schmidt Mátyás elnökhelyettes és Nagy Imre túraszervező
továbbra is vállalta a megtisztelő munkát.

A közgyűlés többségi szavazattal megválasztotta új elnökségét: Glöckl Roland elnök,
Gyergyádes Éva, Schmidt Mátyás, Nagy Imre és Feigl Erika személyében. 

A megválasztott elnökségi tagoknak és az egész tagságnak sikeres tevékenységet, jó
együttműködést, céljaik megvalósításában aktív részvételt kívánunk!

Lumei Joli
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2007-ben, pontosan 14 évvel ezelőtt kaptam felkérést a helyi nyugdíjas klub vezetésére. A
feladatot örömmel vállaltam, hiszen eddig is aktívan részt vettem a falu életében. Rengeteg új
ötlettel, gazdag programokkal igyekeztem a dolgos hétköznapokat változatossá tenni.

Ez a dolgos időszak valamennyiünk számára hosszú idő volt ahhoz, hogy nyomtalanul eltűn-
jön. Emlékek sora villan fel gondolataimban. A kerékpártúrák, a közös hétfői nyugdíjas estek,
a szalonnasütés, a kirándulások és megannyi számos közösen eltöltött program. Voltak vidám,
lelkesedéssel teli napok, de a sors olykor akadályokat gördített elénk, hogy jellemünket erősít-
se. Akkor sem adtuk fel terveinket, elképzeléseinket, mindvégig megoldásokat keresve kitar-
tottunk. Segítettük egymást, együtt küzdöttünk – egymásért.

De most búcsút intek e megtisztelő feladatnak, hiszen számomra mégiscsak lezárult egy kor-
szak, és 2021. május 1-jével átadom a stafétabotot egy fiatalabb nemzedéknek.

Szeretnék köszönetét mondani mindenkinek, aki az elmúlt 14 évben segítette a munkámat,
támogatott, biztatott.

A következő idézettel köszönök el a nyugdíjas klub tagjaitól:
„Egy pálya útja véget ér. A gyorsvonat megáll, s a búcsúzó útitárs más vonatra száll... ”
Szigetbecse, 2021. április 23.

Nyugdíjas klub vezetőjének lemondása

Hirdetmény
Szigetbecse Község Önkor-

mányzatának megbízásából el -
készült Szigetbecse Község
helyi építési szabályzata módo-
sításának a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 24. rész 32. § (1)
c) pontja szerinti tárgyalásos
eljárás lefolytatására szolgáló
dokumentációja. 

Önkormányzatunk e doku-
mentációt ezúton közzéteszi a
www.szigetbecse.hu webolda-
lon, a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 20. rész 28. § (1) bekez-
dés szerinti és az önkormányzat
1/2016. (I. 25.) ÖK rendeletében
szabályozott partnerségi egyez-
tetés lefolytatása céljából. 

Mindezek alapján kérjük az
érintetteket, hogy ha a tervmó-
dosítással kapcsolatban érdemi
észrevételük van, akkor azt leg-
később 2021. 07. 14-ig beérke-
zően írásban küldjék meg Ön -
kormányzatunknak.



Tizenegy civil szervezet kezdeményezésé-
re Magyarország Kormánya 2021-et az
Önkéntesség Magyarországi Évének nyilvá-
nította. A kezdeményezést hivatalosan elin-
dító online sajtótájékoztatót február 3-án tar-
tották a kormányzati, a civil és a vállalati
szektor képviselőinek részvételével. A szer-
vezők bíznak benne, hogy – a 2001-es Ön -
kéntesek Nemzetközi Éve és a 2011-es
Önkéntesség Európai Éve után – a mostani
kezdeményezés a hazai önkéntesség fejlődé-
sének egy új időszakát indíthatja el. A
rendezvénysorozat nyitóeseményére március
25-én került sor a Székesfehérvár Városi
Önkormányzat támogatásával. 

Az ÖMÉ 2021 keretében négy kiemelt
tematikus programra, úgynevezett témahétre

is sor kerül. Április 19–25. között lesz a
környezetvédelem és fenntarthatóság hete,
június 7–15. között a szociális ellátás, a szo-
ciális szféra hete, augusztus 23–29. között a
gyermek-család-ifjúság hete és október
1–10. között – kapcsolódva az idősek világ-
napjához – az idősügy hete. Egy-egy téma
kapcsán a szervezők szeretnék felhívni a
figyelmet a területen tevékenykedő szerveze-
tek munkájára, valamint azon önkéntes lehe-
tőségekre, melyekkel kapcsolódni lehet hoz-
zájuk és segíteni őket. 

Az országos programon belül az „Önkén-
tesek hete” programhoz Szigetbecse is csat-
lakozott. Erről Deminger Ágnes ír a „Hírek a
Kultúrközből” cikkében.

A hivatalos programokon, nevezéseken
kívül is vannak a községnek olyan önkéntes
segítői, akik  fizikai munkával vagy anyagi
támogatással  rendszeresen vagy alkalman-
ként részt vállalnak a falunk szépítésében, a
természeti értékek megőrzésében, fenntartá-
sában. Ezekről a személyekről igyekszünk
rendszeresen tájékoztatást adni, megköszön-
jük munkájukat. Az elmúlt időszakban vég-

zett munkájukért most e cikkben is köszöne-
tet mondunk az alábbi személyeknek:

– Pintér András a fűkaszálásban segíti és
segítette az Önkormányzat munkáját a Duna-
parti útnál, a Tanösvénynél és a Temetőnél;

– Markó László pedig felajánlotta, hogy
játszóterekre 8 m3 sárga homokot hozat, eb -
ből már 4 m3 leszállításra került a Balassi téri
játszótérre, jövő héten 2 m3 érkezik az
Erdősor utcai játszótérre és 2 m3 a Duna-parti
(strand) játszótérre;

– Liszkóczi Zoltán felajánlásával – szerve-
zésével galambriasztó tüske felszerelése
megtörtént az új óvoda épületére.

Ezúton is megköszönjük a falu lakosságá-
nak, hogy szépen rendben tartják portáikat,
gondozzák a házuk előtti közterületet. Aki
ezt eddig nem tette, azt is kérjük erre a mun-
kára, legyen községünk tiszta, szép, rende-
zett település. Egyúttal felhívjuk a figyelmet
a parlagfű-mentesítésre is. Ne kelljen felszó-
lító, majd bírságoló leveleket kiadnunk.
Vigyázzunk egymás egészségére!

Lumei Joli
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2021 az Önkéntesség Magyarországi Éve

Szigetbecse Községért Közalapítvá nyunk 
Pünkösd alkalmából átadta a község la kos -
ságának a kültéri fitnesz eszközöket. Ezen
beruházás még a 3 évvel ezelőtt meghirdetett
s egy éve megítélt LEADER pályázat része, a
projekt harmadik mérföldköve volt. A fitnesz
eszközök telepítéséhez az ál lam 1.600.000
Ft-tal járult hozzá. A Köz ala pítványunk tag-
jai a telepítést önkéntes munkával végezték,
önerőből oldottuk meg. Eh hez anyagi támo-
gatást is kaptunk a BB Bo zóki Kft.-től
(Ráckeve),  a Mikrotherm Kft.-től (Szi get -
becse) és Sziget becse Község Önkormányza-
tától. Ezúton is megköszönjük Schmidt
Sándor és családja, Schmidt Mihály, Riedl
Norbert, Lumei Sándor önkéntesek és az ala-
pítvány tagjainak munkáját, valamint az
anyagi támogatásokat. 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az esz-
közök használatánál tartsák be az eszköz-
használati előírásokat! Kellemes és egészsé-
ges kikapcsolódást kívánunk!

További fejlesztéseinkhez, terveink meg -
va lósításához várjuk és köszönettel fogadjuk
felajánlásaikat az alapítványunk részére az
SZJA 1%-ával, valamint az OTP-nél vezetett
számlaszámunkra: 11742070-20009616. 

Lumei Sándorné 
Kuratórium elnöke

Újabb szabadtéri beruházással bővült Szigetbecse
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Ballagási ünnepség az iskolában
Június 11-én ünnepi díszbe öltözött a

Szigetbecsei Általános Iskola. Szebbnél-
szebb virágokkal díszítették tanulóink a tan-
termeket, udvart, az épület bejárati kapuját,
tisztelegve ezzel is a búcsúzó nyolcadiko-
soknak. A járványügyi helyzetre való tekin-
tettel is, ez évben az iskola udvarán lett meg-
tartva az ünnepség. A búcsúzó diákok műso-
ra után az intézmény igazgatója köszöntötte
a megjelenteket, a szülőket, a vendégeket és
a diákokat. 

Néhány gondolat Raffay Béla igazgató úr
beszédéből: 

„Kedves Ballagók, tisztelt Szülők, kedves
Vendégeink!

Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök
mindenkit iskolánk egyik legszebb ünnepén,
a ballagáson. Más ez az ünnep, mint az eddig
megszokottak, hiszen a megszokottnál szű-
kebb körben búcsúzhatunk ballagó diákja-
inktól. 

A ballagás egy olyan ünnep, amibe mindig
egy kis szomorúság keveredik, hiszen a
búcsúzás pillanata mindannyiunkban vegyes
érzelmeket teremt. A ballagók végre megsza-
badulhatnak minden kötöttségtől, a felelések-
től, a dolgozatírástól, de még ide kötik őket a
barátok, a csínytevések, a közös programok:
kirándulás, versenyek és sok-sok emlék. 

Higgyétek el, ezeket az éveket, napokat,
perceket nem lehet kitörölni az emlékeze-
tünkből, nyomot hagynak mindenkiben, ben-
nünk is. Nem fogunk, és nem is akarunk elfe-
lejteni benneteket. Pedagógustársaimmal
együtt örültünk minden sikereteknek, apró
örömeiteknek, átéreztük a kudarcok okozta
fájdalmat, a bánatot, és bosszankodtunk, ha
néha úgy éreztük, hogy hiába dolgoztunk.
…..

„Kedves Ballagó Fiatalok!
Kívánom nektek, hogy egész életetek során

legyen erőtök, kitartásotok a nehézségeket
leküzdeni, alkalmazkodni a változásokhoz.
Tudjatok megbocsájtani, szeretettel fordulni
azokhoz, akik körülvesznek benneteket.
Ismerjétek fel, hogy a világ nem úgy műkö-
dik, hogy én csak kapok. A társas kapcsola-
tok alapja az adok-kapok egyensúlya, legyen
szó szülő-gyerek, tanár és tanuló, barát és
barát viszonyáról. 

Kívánom, hogy azok az alapok, amelyeket
ebben az iskolában szereztetek, elegendőek
legyenek ahhoz, hogy önmagatok számára
célt tudjatok találni, s ezt a célt meg is tudjá-
tok valósítani.

Nem kell mindenkinek sztárnak lenni, elég,
ha értékes emberekké váltok.

A következő gondolatokkal búcsúzom tőletek:

„Tiszteld az embert, szeresd a szépet.
Tanulj küzdeni, mert ez az élet.” hisz

„Minden nehéz utat legyőz az akarat!” s
„Bármerre vezessen sorsod, 

légy mindig szerencsés és boldog!”

A ballagási ünnepség alkalmából Igazgató
úr bejelentette Mészáros Edit pedagógus
nyugdíjba vonulását. Egyúttal átadta részére
a „Pedagógus Szolgálatért” érdemrend bronz
fokozatának kitüntetését. Gratulálunk a Ta -
nár nőnek, és békés, egészségben teljes nyug-
díjas éveket kívánunk!

„Az év tanulója” díj kitüntetettje
A Szigetbecse Községért Közalapítvány

ez évben is döntött „Az év tanulója” díj oda-
ítéléséről az általános iskola pedagógusai-
nak javaslata alapján. A díjat a Kuratórium
képviselője a ballagáson adta át a kitünte-
tettnek. Gratulálunk a tanulónak! 

Benda Roland iskolánk nyolcadik osztá-
lyos, végzős tanulója. Minden évben kitűnő
bizonyítvánnyal és számos dicsérettel zárta
a tanévet. Az iskolában való teljesítését a
szorgalom, az alázat, a szerénység és a
tudásvágy ösztönözte. Eredményeit lelkiis-
meretes munkájával, kitartó szorgalmával és
példamutató magatartásával érte el. Érdeklő-
dése rendkívül széleskörű, ezt bizonyítja az

is, hogy amíg a járványhelyzet engedte,
számtalan tanulmányi versenyen vett részt:
matematika, magyar nyelv és történelem tan-
tárgyakból. Az utóbbiból megyei 4. he lye -
zéssel is dicsekedhet. Lankadatlan szorga-
lommal készült a versenyekre, legyen az
egyéni vagy csapatverseny. Megbízható
tudására minden kolléga biztonsággal szá-
míthatott. Tanáraival szemben mindig tiszte-
lettudóan, illedelmesen viselkedik. A rábí-
zott feladatokat megbízhatóan teljesíti, szíve-
sen vállal tanórán kívüli feladatokat is. Ta -
nulmányi sikerei mellett, bár csendes, mégis
igazi közösségi ember. Osztálytársai szeretik
és becsülik őt segítőkészsége, kreatív ötletei,
olvasottsága, műveltsége miatt. Javaslatait,
építő, jó szándékú kritikáit mindig elfogad-
ják tőle. A közösségért, az osztályért és az
iskoláért minden pillanatban igyekszik a tőle
telhető legtöbbet megtenni. A gyerekek, a
társai hallgatnak rá, elfogadják véleményét.
Remek szervező, munkáiban mindig pontos
és precíz. Tanulmányait az Ady Endre
Gimnáziumban folytatja. Példás magatartá-
sa, kitartó szorgalma és kiváló tanulmányi
eredménye követendő példa minden isko-
lánkban tanuló diák számára.
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Könyvbemutató
Fövényi Sándor: Fehér árnyék

Megjelent Fövényi Sándor hatodik vers-
kötete, Fehér árnyék címmel. A könyvbemu-
tatóra 2021. június 10-én került sor a
Szigetbecse Petőfi Sándor Művelődési Ház -
ban. Itt Szigetbecsén ez volt az első könyv-
bemutató. A kellemes hangulatú irodalmi est
Jóna Dávid magyar költő, lapszerkesztő,
médiatanár köszöntésével kezdődött, aki
költőnk könyvét így publikálta:

„Kevés olyan kortárs alkotó van, akinek
ilyen erős a kifejezőereje, aki ennyire mar-
káns és ennyire sallangmentesen valódi.
Akinek az írását mindig érdemes várni, mert
vérzik benne az ősz. Nem alibizik, nem szí-
nez, nem játszik szerepeket, nem akar megfe-
lelni, és néha bizony az asztalra csap: nem
óvatos, felszakad bőre, mély és szenvedé-
lyes. Fekete tükör az övé, fájdalommal és
keserűséggel átitatott, kegyetlen madmax-
világ, ami mintha azért lenne, hogy éjjelente
kiszorítsa, kipréselje belőle azokat a képe-
ket, sorokat, melyek aztán ércnél maradan-
dóbb versmementók lesznek. 

Fövényi Sándor egy coyotge, egy magá-
nyos prérifarkas, avagy egy morcos és
borostás árnyékember, egy a kapualjban
felejtett csavargó-lelkű senki. Tele valódi
harccal, valódi sebekkel, ahogy írja „gyer-
mekkorának minden perce fájt”. Olyan, aki

a mélyben kotorászik, a múltjával, a sorsá-
val és a halállal pofozkodik. Csendes szomo-
rúság az övé, nem panaszkodik, nem perel,
nem az igazát keresi, helyenként durván, és
főleg érzékletesen, filmszerűen írja le, amit
leír, ilyenkor ott vagyunk, amikor a boros-
üveget földhöz vágja. A másnapos gyomor a
fülledt esti párában kóvályog, ilyenkor min-
denhol lakik kicsit, s a költő zsenialitása ez,
ahogy érzékletesen megírja a pillanatok
blues-os magányát, ahogy a „korhadt kert-
kapu jajdul sarokvasán”, ahogy fel-felvillan
„az égőben az izzószál”.

Sokáig azt gondoltam, hogy egy józsef -
attilai tehetség, mert az, de ma már azt is
gondolom, hogy amit letett az asztalra, az
elsősorban fövényisándoros, azaz egy olyan
költői világot teremtett, amely nem tanulha-
tó, amelyet az élet hitelesített, mert ugye
„pokolra kell annak menni / ott kell annak
megtanulni” és ez fickó a pokolra ment,
onnan írja anzix-ait, minden soráért meg-

szenvedett. Ő az egyik legjobb, akivel talál-
koztam, és higgyék el, három évtizedes szer-
kesztői múlttal van megítélésem. Nem sztár-
alkat, nem kompatibilis szerző, így a kurzu-
sok nem emelik a magasba, de aki érezni
akar, és valódi és minőségi irodalmi élményt
akar, annak ez a kötet remek választás.”

A könyvbemutatón megjelentek elmélyül-
ten és mély érzéseket kiváltva hallgathattak
meg  ízelítőt Fövényi Sándor költőnk versei -
ből Matoricz József színész előadásában.
Ezt követően Sólyom Tamás zeneszerző,
énekes, dalíró és gitáros, valamint Tábi
Tamás hegedűs költőnk több versének meg-
zenésített változatát adták elő, fokozva ezzel
is az est hangulatát, segítve költőnk monda-
nivalójának megértését, átélését. 

Bárányné Sándor Bea közreműködésével
Fövényi Sándortól megtudhattuk, hogyan,
milyen körülmények közt írja verseit, oly-
kor-olykor milyen kevés idő kell hozzá,
néha pedig fordítva, általában mikor van
ihlete a versírásra. Megtudhattuk, a Faludy-
díjra hogyan nevezett, mennyire ragaszko-
dik verseiben családtagjaihoz, sztorit mesélt
egy-egy verse születéséről. 

A könyvbemutató végén az önkormányzat
nevében Sósné Michélisz Edina polgármes-
ter és Deminger Ágnes közművelődési mun-
katárs megköszönte költőnk munkáját, gra-
tuláltak új könyvéhez, majd a könyv dediká-
lására került sor.

Köszönjük szépen a könyvbemutató meg-
szervezését és a kellemes estet.

Lumei Joli 

„Nekem a költészet a mindenem,
ezért is vagyok nincstelen,

nem telik új cipőre meleg ruhára,
tán' ezért verem magam ezerszer keresztfára.”

(Részlet a Nekem c. verséből)
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Búcsúzunk az óvodától…

Verőfényes nap és csodaszépen feldíszített
udvar várta a ballagó nagycsoportosokat június
4-én délután a Szigetbecsei Tóparti Óvodában.

Hosszas előkészület és fejtörés előzte meg ezt
a napot, hiszen sokáig nem lehetett tudni, lehet-e
egyáltalán ballagást tartani, és ha igen, hol és
milyen módon. Szerencsére minden jól alakult,
és elkezdhettük szervezni a nagy eseményt. Az
eddigiektől eltérően, és ilyen formában ez volt
az első nyilvános ballagás az új óvodában. Ez
miatt kicsit izgulva, és sokszor átgondolva,
átbeszélve zajlottak ez előkészületek. 

Az óvoda dolgozói, a nagycsoportosok és
szüleik is nagyon várták a ballagás napját. A
gyerekek egy kis meglepetéssel – német és
magyar dalos körjátékokkal, énekekkel, versek-
kel – lepték meg családtagjaikat. Ezután egy
kicsit félve, de mégis büszkén léptek át a „bal-
lagók kapuján”, majd vették át a középsős gyer-
mekektől a várva várt tarisznyát és a virágot. A
műsor végén a rokonok kedveskedtek a balla-
góknak virágokkal, lufikkal. Rendhagyó módon
az óvoda épületétől is búcsút vettek a gyerekek:
tarisznyával a vállukon, ballagós csokrokkal a
kezükben sétálták végig az óvodát. „Búcsúzunk
az óvodától, játékától, virágától…” hallatszott
az énekszó, amerre mentek.

Búcsúznak… pedig mintha csak most kezd-
ték volna az óvodát; mintha most léptek volna
be először az óvoda kapuján; mintha most
vigasztaltuk volna őket, mert el kellett válni az
anyától… Egy pillanat alatt szállt el számomra
az elmúlt 3 év. Egy pillanat alatt lettek kis óvo-
dásból „nagyfiúk” és „nagylányok”, akik már
ballagnak. Ilyenkor nehéz szavakat találni,
nehéz búcsút venni tőlük, pedig tudjuk, hogy ez
az élet rendje. 

„Bölcsődésből óvodás lesz!
Óvodásból iskolás.                                             
Akármilyen nagy a világ,
Ez mindenütt így szokás.
Ne görbüljön szája senkinek sírásra,  
Búcsúzunk vidáman, 
Viszontlátásra!”

Feketéné Holndonner Mária

A ballagók névsora:
Asók Csaba József, Bagin Dávid, Bak Koppány Kolos, Bubori Dávid Zsolt, Csereklei

József, Csordás Lilien, Fider Gergely, Hubai Benedek, Keszthelyi Máté, Koller Nimród,
Kriskó Péter, Lerner Gergő, Lerner Tamás, Marcsinyi Ronel Maxim, Németh Viktor Anton,
Németh Zita, Soós Levente, Strausz Dominik Ruben, Vajas Dávid, Vig Levente.



Az idei nevelési évet már a szép, újonnan
épült óvodában kezdhettük meg, de mint álta-
lában előfordul, hogy akadnak mindig hiányos-
ságok, most egy ilyet sikerült orvosolni közös
összefogással.

A járványügyi helyzet miatt óvodánkba a
szülők nem jöhetnek be az épületbe, reggel a
gyerekek átvétele a főbejáratnál történik, ebéd
után és délután viszont a csopor-
tok öltözőinél adjuk ki a gyereke-
ket, ehhez viszont körbe kell jár -
ni az óvodát. Sajnos az épít kezés
al kalmával kimaradt kb. 13 mé -
ter hosszú járdaszakasz, így a
szülőknek sokszor sárban kellett
megközelíteniük a gyermekek
csoportöltözőit. 

Nagy örömünkre, április 17-
én, szombaton szülői összefogás
segítségével elkészült a hiányzó
járdaszakasz az óvodában. 

A munkálatok szervezését,
irányítását Liszkóczi Zoltán
végezte.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
minden apukának, akik eljöttek segíteni és
részt vettek a munkálatokban: Boros Csa bá -
nak, Feigl Gáspárnak, Molnár Zoltánnak,
Liszkóczi Zoltánnak, Bodor Attila falugond-
noknak és Györgyövics Lajosnak és két barát-
jának, akik szintén segítettek a betonozásban és
a járólapok lehelyezésében.

Lendvai Csabának köszönjük a járólapok
átszállítását az óvoda udvarára. Továbbá külön
köszönjük Hoffmann Istvánnak a földmunkát,
mellyel nagyban megkönnyítette és lerövidítet-
te a szülők munkáját.

A járda elkészítése a Szülői Munka kö zös -
ségnek nem került plusz költségébe. Sziget be -
cse Önkormányzata felajánlotta a járólapokat

és a lap vibrátort, Boros Csaba a járdához szük-
séges sódert és beton szegélykövet, Liszkóczi
Zoltán a murvát, Györgyövics Lajos pedig a
lapok alá elhelyezett betont biztosította.

A szülői összefogás eredményeképpen egy
igazán szép, jó minőségű járda épült meg az
óvoda udvarán, azt gondolom, hogy mindenki
örömére és megelégedésére.

Köszönjük az Óvoda Szülői Munka kö zös sé -

gének, hogy figyelemmel kísérik a nehézsége-
inket, mindig támogatóak, segítőek és áldozat-
készek. Ennek köszönhetően újabb problémát
sikerült megoldani szülői támogatással, még-
pedig a teljes épület tetőgerendáira sikerült fel-
helyezni a galambriasztó tüskéket, ezáltal meg-
akadályozva az épületet körbehatároló járdák
galambpiszokkal való szennyeződését. Külön

köszönjük Liszkóczi Zoltánnak,
aki beszerezte a galambriasztó
tüskéket, és azt is, hogy meg-
szervezte annak felhelyezését.
Felhelyezésében segítségünkre
Gergő Péter volt, aki kosaras
autójával kedvezményes áron
(10.000 Ft-ért) tette fel a galamb-
tüskéket. Ezt az összeget és a
galambriasztó tüskék megvásár-
lását (33.000 Ft) az Óvodai
Szülői Munkaközösség finanszí-
rozta.

Nagyon örülünk, hogy egyre
több mindent sikerül összefogás-

sal és szülői segítséggel megvalósítanunk,
ezzel is szebbé, komfortosabbá téve az intéz-
ményünket.

Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük!
„Ha összejövünk, az a kezdet,
ha összetartunk, az a haladás,
ha összefogunk, az a siker.”

Schneckné Bukovszky Judit
intézményvezető
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Gyermeknap az óvodában
Május utolsó vasárnapján a gyerekeket ünnepeljük, gazdag progra-

mok, ajándékok, kiemelt figyelem övezi ezen a napon őket. 2021.
május 28-án az előző évekhez hasonlóan ismét megrendezésre kerül-
hetett óvodánkban is a hagyományos gyermeknap. Már kora reggel
óta izgatottan várták a nap eseményeit a kis óvodásaink. 

Az elfogyasztott tízórai után a Nefelejcs bábszínház zenés előadá-
sát tekinthették meg, mely Arisról, a kis fűnyíróról szólt. Az előadás
után két légvár is várta, hogy a gyerekek birtokba vegyék őket.
Közben a Szülői Munkaközösség tagjai lakmároztatták a gyerekeket
frissen készített gofrival, pattogatott kukoricával, innivalóval kínál-
ták a hőségtől, ugrálástól megfáradt ünnepelteket.

A délelőtt hamar elrepült, és kissé fáradtan, de tele élménnyel tér-
tünk be ebédelni. Ráadásként sok szülő aznap szabad délutánt terve-
zett a gyermekével, akik pedig az óvodában maradtak a délutáni pihe-
nő alatt – elfáradva a nap eseményeitől – úgy aludtak, mint a tej!

Mindig boldog feladat egy óvoda számára, ha kiemelhet egy napot,
ami csak a gyermekeknek, csak a gyermekekről szól. A sok kis
ragyogó szempár arról árulkodott, hogy emlékezetes nap volt minden
gyermek számára. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a gyermekek nevében is a
szülőknek, akik lelkesen készültek erre a napra és mindent megtettek
annak érdekében, hogy a gyerekek igazán jól érezhessék magukat.
Illetve köszönetünket fejezzük ki a szülői munkaközösségnek az

anyagi támogatásért is, hiszen az egész rendezvényt ők támogatták.
„Különösen szeressétek a gyermekeket, mert vétek nélkül valók,

mint az angyalok.
A mi örömünkre vannak a világon, hogy jobbá tegyék szívünket!”

Dosztojevszkij
Katona Mónika

óvodapedagógus

Köszönetnyilvánítás
„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen”



Születtek:
– 2021. 04. 27-én született 

Wágner Barbara és Berger Tamás Gábor
gyermeke,

BERGER TAMÁS

Házasságot kötöttek:
Schmidt Attila Ákos és
Földi Julianna Mónika

2021. május 27.

Elhunytak:
– Nagy Ferencné sz. Holbis Katalin 
(1954. 12. 15. – 2021. 03. 03.)
– Karsai János
(1940. 07. 24. – 2021. 03. 24.)

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

Anyakönyvi hírek
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Tisztelt Egészségügyben Dolgozók!
A közelgő Semmelweis nap alkalmából szívből köszöntjük Önöket!

Nincs csodálatosabb hivatás, mint mások segítése, az elesettek, betegek ápolása, gyógyítása. A veszélyhelyzet idején az egészségügyi
dolgozókra hárult a legnagyobb teher, hiszen nem csak szakmailag jelentett kihívást, hanem lelkileg is kitartást igényelt. A mostani jár-
vány megmutatta, hogy a békés mindennapok mellett a különleges, kihívásokkal teli helyzetekben is helyt tudnak állni.

Az itt élők nevében köszönjük áldozatos, felelősségteljes, odaadó munkájukat, mellyel a helyi lakosok ellátását, egészségét biztosítják. 
Szigetbecse Község Önkormányzata

Nyitás 2021
Faluház

2021. június 4. – szeptember 24.
Péntek: 10:00 – 15:30 h

André Kertész Emlékház
2021. június 5. – szeptember 26.

Szombat, vasárnap: 11:00 – 17:00 h

Előzetes bejelentkezés esetén hétköznap: csoportok fogadása tárlatvezetéssel.
Bejelentkezés: szigetbecsekulturkoz@gmail.com, 06-24-787-499

Intézményeinket az aktuális rendeletek betartása mellett lehet látogatni. Felnőtt látogató-
inktól védettségi igazolvány bemutatását és maszk használatát kérjük. 18 éven aluli 

látogatóinkat védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében tudjuk fogadni.
Szeretettel várjuk Kedves Látogatóinkat!

A Könyvtár nyitva: kedd, csütörtök 8-11, 12-15.30, péntek 8-10. A csopor-
tok telefonos bejelentkezését a könyvtár nyitvatartási idejében tudjuk fogadni.
FB: Szigetbecse Kultúr köz – Faluház: Szigetbecse, Makádi út 59.
André Kertész Emlékház: Szigetbecse Makádi út 40.
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár: Szigetbecse, Makádi út 43.
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