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SZIGETBECSEI
KRÓNIKA
„Higgyünk abban, hogy bárhogy legyen, ami jön,
mindenképpen szebb és boldogabb lesz annál,
mint ami most van."
(Tisch Ferenc)
Fotó: Pálvölgyi Krisztina: Csillagvirágok közt lépkedve egy mesés
ártéri erdőben. Turista magazin blog bejegyzéséből a Tőzike tanösvényünkről

Szigetbecsei Községi Könyvtár
A Petőfi Sándor Művelődési Házban újra megnyitotta – elsőre még csak – az ablakát, később majd az ajtaját is a könyvtár. A szentendrei Hamvas Béla Pest
Megyei Könyvtár ún. KSZR tagjaként a hivatalos elnevezés: Könyvtári, Információs és Közösségi Hely. Az
ablakos kölcsönzés azt jelenti, hogy amíg a rendelkezések nem engedik másként, addig szó szerint az ablakon át lehet átvenni a könyveket. A beiratkozáshoz személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges.
Elérhetőségek:
telefon: 24-787-499
FB Szigetbecse Kultúr köz
e-mail: szigetbecsekulturkoz@gmail.com
Időpontok: kedd, csütörtök, péntek: 8–11 és 12–15 óra
A friss könyvajánlókat és a változásokat a közösségi
oldalon lehet olvasni.
Szeretettel várjuk Olvasóinkat!
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Hírek a Szigetbecse Kultúr közből
2021. február-március: közművelődés még mindig online…
Mozgalmas időszak végén vagyunk. Farsang, nagyböjt ideje és húsvét ünnepe is elmúlt már. Szigetbecse lakóival még mindig
főként online tudom tartani a kapcsolatot – a
hatályos jogszabályoknak megfelelően.
Örömhír, hogy a könyvtárban beindulhatott az ablakon át történő kölcsönzés. Még
nincs sok új könyvünk. A netes katalógusban
szerző/cím szerint lehet válogatni, de nem
célravezető, mert most még sok „nincs” találat lesz. A Szigetbecse Kultúr köz FB oldalon eddig is igyekeztem mindenről hírt adni,
ami a kulturális életet érintette. A könyvekről
is kiteszem majd a fotókat, és lehet jelentkezni értük online vagy telefonon (24 787499). A könyvtár látogathatóságáról is a FBra teszem fel a híreket, és konkrétan az
ablakba a plakátot.
Február elején Valentin napi kvízjáték
volt hirdetve felnőtteknek és farsangi álarcos pályázat óvodásoknak, általános iskolásoknak. Álarcot vagy annak fotóját, ill. álarcos szelfit lehetett beküldeni. A pályamunkák kikerültek a Szigetbecse Kultúr köz oldalra, itt lehetett a fotókra szavazni, de minden pályázó kapott jutalmat. Íme a farsangi
nyertesek névsora! Szeretettel gratulálunk

Brezina Dórának, Csillag Anitának, Kovács
Áronnak, Németh Józsefnek, Sziklai Zsófiának és a Szigetbecsei Tóparti Óvoda Mókus
csoport óvodásainak! Köszönjük a játékot! A
Valentin napi kvíz nyertese, aki Ádám Valériától átvehette a Becsei dekupázs klub felajánlását: Borbély Mária.
Szeretettel gratulálunk!
A farsangi pályázathoz az ajándékot egy
szigetbecsei vállalkozó ajánlotta fel.
Köszönjük szépen!
Húsvétra készülve tojáskereső falujátékot
játszottunk. 10 barkaágas tojásfát helyeztünk
el szerte a faluban a kerítéseken, melyek egyszerű, húsvéttal kapcsolatos kérdéseket rejtettek külön a gyerekeknek és a felnőtteknek.
Ezeket lehetett megkeresni, megválaszolni.
A nyertesek, akik a kérdésekre helyesen válaszoltak: dr. Csernyi Zsuzsanna és Faragó
Anna, Faragó Márton, Kausitzné Erzsike és
Hubai Benedek, Kovácsné Fejes Orsolya és
Kovács Krisztián, Kovács Roland, Mester
Gergő, Schmidt Zita és Schmidt Zsófia,
Schwarczenberger Kinga és Varga Szofi,
Szeredi Magdolna és Csillag Anita, Takács
Judit és Takács Zsombor, Wágner-Zima Zita

és Wágner Luca, Wágner Zoé. Gratulálunk a
nyereményekhez, melyeket Kausitzné Erzsike, Lerner Marika és a Becsei dekupázs klub
ajánlottak fel! Köszönjük szépen!
A játékban segítőim voltak (a kihelyezett
tojások sorrendjében) 1: Szabó Béláné Marika, 2: Kausitzné Erzsike, 3: Kobelák Beáta,
4: Csordás Sándorné, 5: Csordásné Michélisz
Inez, 6: Mursich Éva, 7-8: Schmidt Család,
9: Kovácsné Fejes Orsolya, 10: Fejesné
Schwarcz Erzsébet. Köszönet érte!
Tavaszi és ünnepi látnivalóink is voltak a
faluban. A Szigetbecsei Német Nemzetiségi
Önkormányzat tablója, tojásfája és nyuszijai
(Ádám Vali alkotásai) díszítették a Balassi
téri tó partját. (Fotó a címoldalon) Friss hír: a
nemzetiségi önkormányzat 300 000 Ft-ot
nyert nyárra, napközis német nemzetiségi
táborra, mely a tervek szerint a Faluházban
lesz megtartva.
A Petőfi Sándor Művelődési Ház előtt a
Nyugdíjas Klub állított tojásfát, az ablakokban pedig nyuszis tárlatot rendeztünk Ádám
Valéria, Babarczi István és felesége Ica,
Kausitzné Erzsike és a Szöszmötölők segítségével. Ünnepi díszítést kaptak a Futrinka
Kávézó & Pub és a könyvtár ablakai is.
Könyvtári hír, hogy az általános iskolából át
lettek szállítva a községi könyvtár számára
kiválogatott könyvek, és folyamatos az új
könyvek beszerzése. A Csimota Kiadó Papírszínházaiból is megtalálható nálunk 10 db.
Ezeket könyvtári és tábori foglalkozásokon
is fel tudjuk majd használni. A Petőfi Sándor
Művelődési Ház bejáratának díszítésében,
berendezésében Szeredi Magdolna és Bodor
Attila voltak segítségemre. Friss hír az is,
hogy freewifi használatára van lehetőség a
művelődési háznál.
Séta közben gyönyörködni lehetett az otthonok, a Faluház és az André Kertész Emlékház húsvéti díszeiben. Köszönöm azoknak, akik a Szigetbecse Kultúr köz FB oldalon hírt is adtak otthonuk dekorálásáról:
Deminger Jánosné, Horváthné Mursich
Tünde, Juhász Károlyné, Kausitzné Erzsike,
Kiss Mariann, Lovassyné Tilda, Lumei
Jolika, Mayer Julianna, Nógrádiné Kiss
Magdolna, Schmidt Sándorné és Szeredi
Magdolna!
A buszmegállókban az ablakok locsolóversekkel és tavaszi témájú irodalmi alkotásokkal lettek krétafilccel dekorálva. Ezek
fogadták a vendégeket és a hazatérőket
Húsvétkor és a Költészet Napján.
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A Szigetbecse Kultúr köz oldal videói
mind az ünnepi időszakhoz igazodtak. A
„Könyvtári kreatív percek” témái az alábbiak voltak (könyvajánlóval egybekötve):
Március 15., tavaszi gyertyadíszítés és a húsvéti tojás díszítés előtti tartósítása. Élőben
jobb lett volna megrendezni, de az online
térbe szorult a „Nyuszikiállítás”, így videófelvételen lehetett megtekinteni. Köszönet a
segítségért: Babarczi István, Babarczi Istvánné, Hornyák Peggy, Kausitzné Erzsike, Keszthelyi Ignácné, Kresz-Guther Kati, Lumei
Sándorné, Naszvadi Magdolna, Becsei dekupázs klub! A Speise-Kalender főzős filmjei:
nagyböjti savanyú krumplileves (Lerner Marika receptje, Lumei Jolika felvétele), húsvéti főtt sonka és tojás savanyú káposzta főzelékkel (Németh Gáborné receptje, Lumei
Jolika felvétele).

csolat épült ki az alábbiakkal: FB Tourinform
Ráckeve, FB Kis-Duna mente TDM, FB HAHO
Csepel-sziget kornyeke.hu, Google map.

Videófilm „tudósított” a Húsvéti Nyúl Faluházban tett látogatásáról is. Jól érezte magát Szigetbecsén, jövőre is eljön. Végül létrejött a szigetbecsei húsvéti készülődést röviden bemutató videó, mely bekerült egy országos online közművelődési jó gyakorlatokat bemutató szakmai felületre, a jogyakorlaton.hu-ra. Fontos, hogy hírt adjunk magunkról és tudjunk a környék eseményeiről
is. Interneten keresztül kommunikációs kap-

Megünnepeltük a Költészet Napját. A közösségi oldalra a kedvenc verseket lehetett
beküldeni, és videó is készült egy közös
versmondással. Köszönjük a közreműködést
Bárányné Sándor Beának, Csillag Anitának,
Faragó Annának, Hoffmann Gáspárnénak,
Kausitz Károlynénak, Keszthelyi Ignácnénak, Printschler Lászlónak és Szeredi Magdolnának, a Nyugdíjas Klubnak. A felvételt
Lumei Sándorné készítette.
A Tőzike Tanösvényre márciusban 10 db,
kétféle röpnyílású madárodút helyeztünk ki,
bekapcsolódva az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás országos
madárodú kihelyezési programjába. Az akcióprogramot az állami erdőgazdaságok, a
vadászkamara, illetve a nemzeti parkok részvételével valósítják meg országosan. E szemléletformáló programmal a természet apróbb
részleteire igyekeznek felhívni a figyelmet,
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így az apró madarakra is, amelyeknek egyre
kevesebb természetes menedék áll a rendelkezésükre. Az esemény során szerettek volna
eljutni helyi közösségekhez is, és bevonásukkal megtalálni az odúk megfelelő helyét. Így
kerültek odúk Szigetbecsére is. Igyekeznek
felhívni a figyelmet arra, hogy a minket körülvevő természet mekkora érték, mennyire
megőrzendő, és milyen sokat lehet tenni
ezért helyi szinten is.
Tervek a közeljövőben: Szigetbecse Község Önkormányzata is fontos feladatának
tekinti a természeti értékek megőrzését, ezért
pályázatot hirdet óvodásoknak és általános
iskolásoknak környezetvédelem és újrahasznosítás témakörében. (Részletek később a
Szigetbecse Kultúr köz oldalon.)
Végezetül az alábbi hivatalos internetes
adatbázist szeretném az érdeklődők figyelmébe ajánlani: „https://adatbazisokonline.hu/
adatbazis/szovjet-taborok-magyar-foglyai”.
Település és név szerint is lehet benne keresni.
Deminger Ági
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Húsvéti szokások Szigetbecsén 70-80 évvel ezelőtt
Lerner Ödönné elmesélése alapján
Húsvét a kereszténység legfőbb ünnepe, és
325 óta az első tavaszi holdtölte utáni vasárnap ünneplik. A keresztényeknek a húsvét
Jézus feltámadásának ünnepe, és az új élet
szimbóluma. A húsvét előtti hétnek több
neve van: nagyhét, passió hete, csendes hét.
A hét virágvasárnappal kezdődik. Ekkor van
a barkaszentelés. Virágvasárnap éneklik először a passiót a templomban. Mise után körmenet volt a faluban. Ez a körmenet jelképezte Jézus bevonulását Jeruzsálembe. Az
asszonyok a megszentelt barka egy részét a
temetőbe vitték a sírokra, a többit hazavitték.
Az ajtó felett a nádtetőbe szúrták, hogy megvédje a házat és lakóit a villámlástól. A néphiedelem szerint a megszentelt barkának
gyógyító- és védőereje volt.
Jeles napok voltak a nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat, húsvétvasárnap és
húsvéthétfő. Nagycsütörtökön szóltak utoljára a harangok, azután elrepültek Rómába.
Ezután a templomtoronyban kerepeltek. Ekkor odahaza tilos volt énekelni vagy lármázni. A templomban a csengők elnémultak és a
ministránsok a kereplőket rázták. A kereplők
hangja jól illett a lecsupaszított oltárhoz,
amiről minden díszt, kelléket eltávolítottak.
A sötétlila leplek, amelyek a kereszteket,
képeket letakarták, gyászos hangulatot árasztottak a hideg templomban. A 6. osztályos
fiúk feladata volt a szentsírhoz mohát gyűjteni, nekik kellett a szentsírnál őrt állni.
Nagypénteken egész nap szigorú böjtöt
tartottak. Azt mondták: ma csak háromszor
szabad enni, és csak egyszer szabad jóllakni.
Ezen a napon az emberek templomba mentek. A nagypénteki szertartás azzal kezdődött, hogy a pap a földre vetette magát, mint
ahogyan Krisztus a keresztúton elesett. Egy
keresztet részenként kitakart, háromszor énekelte: Íme a keresztfája. S ekkor énekelték
másodszor a templomban a passiót. Napközben meglátogatták a szentsírt, mentek
„Herrgottpussln” /Jézuscsókolás/. A gyerekek szívesen mentek többször is, mert akkor
több húsvéti tojást kaptak.
Nagypénteken vagy nagyszombaton festették a tojásokat. A húsvéti ünnep a festett
és díszes tojásokhoz szorosan kapcsolódik. A
tojás, mint a termékenység és a fejlődő élet
szimbóluma már régóta ismert. A néphit szerint a tavasszal, a természet újjáéledésekor
tojt tojásoknak különleges ereje van, ezért
használják a húsvéti tojásokat sokféle módon, és ajándékozzák egymást tojással. A
húsvéti tojásokat a 13. század óta festik, a
piros szín valószínűleg Krisztus vérét szim-

bolizálja. A magyarországi németek a tojásfestéshez régen hagymahéjat, dióhéjat, fakérget használtak. Nagyanyáink a főtt tojást
hagymahéjjal festették sárgára, világos- vagy
sötétbarnára. A megfestett tojásokat szalonnadarabkával dörzsölték be, attól szép fényt
kaptak.
A nagyszombat a tűz- és vízszenteléssel
kezdődött. Néhány csepp szentelt olajat
cseppentett a pap a keresztelőkútba, mielőtt a
kereszt jelét rárajzolta. Régi szokás szerint
ekkor keresztelték meg az újszülötteket. A
templomkertben nagy tüzet gyújtottak, ami
Júdás elégetését szimbolizálta. A fiúk a tűzhöz egy fadarabot (fabábut) vittek, ami egy
hosszú botra volt felkötve. Boldogan kiáltották: szaladunk a Júdáségetésre. A fadarabot
elszenesítették és hazafutottak vele.
Ekkor égették el a szenteltbarkát is.
Hamuját a következő évi hamvazószerdáig
megőrizték.

A reggeli misén, amikor a „Glória” felhangzott és az orgona hangosan megszólalt,
amikor a harangok zúgni kezdtek, szorongató érzés volt, oly erővel hangzott fel az élet
győzelme a halál felett. A harangozás alatt
megrázták a gyümölcsfákat, hogy cserebogár
ne bántsa és ősszel sok gyümölcsöt adjon. Az
asszonyok egy fehér kendővel letakart tányéron sonkát, tojást, kenyeret vagy kalácsot vittek magukkal a templomba, hogy a pap megszentelje.
Ezen a reggelen mentek a fiúk /Ksundogssüler/ egy füles kosárral házról-házra és
énekelték: Cegermandl, zeimirgemand, mirs-

mirn uns gernum ti Weiwel rum… A szép
énekért tojást és kalácsot kaptak ajándékba.
Szombat délután a gyerekek fészket készítettek a húsvéti nyuszinak a szalmakazalnál.
Azután el kellett bújniuk, hogy a nyuszit ne
zavarják, amikor a tojásokat hozza. Ugyanis
a gyerekhit szerint a nyúl tojja a húsvéti tojásokat.
A húsvéti nyúl általában húsvét vasárnap
reggel jött, vagy nagyszombaton a feltámadási körmenet után. A feltámadási körmeneten este 6-kor mindenki ott volt. Ünneplőbe
öltözve mentek a templomba. A körmenet
élén egy fiú vitte a keresztet. Mögötte men-
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tek a gyerekek, őket követték a férfiak.
Azután vitte a templomatya a feltámadott
Krisztus szobrát. Egy fiú vitte a húsvéti gyertyát. A baldachin alatt, amelyet 4 férfi vitt,
ment a pap a szentségtartóval. A ministránsok közül 1 mindig csengetett a körmenet
alatt. A baldachin előtt és mögött vitték a
nagylányok a zászlókat. Mögöttük ment a
fúvószenekar és utánuk az asszonyok. Lassan, énekelve mentek a falu körül. Az útkereszteződéseknél a pap áldást osztott. Amerre a körmenet elhaladt, az ablakokban virágok voltak és gyertyák égtek. A harangok
zúgtak, míg a körmenet visszaért a templomba. Addigra a szentsír zárva volt, virágokkal

vették körül. A templomajtónál a zenészek a
Te Deumot játszották, mindenki énekelte:
„Grosser Gott wir lobendich”. /Téged Isten
dicsérünk.../ A feltámadás mindenki számára
egy felemelő élmény volt.

még langyos volt, akkor azt mondták a szülők: Nézzétek, épp most volt itt a nyuszika.
még melegek a tojások! – És a gyerekek ezt
el is hitték.

A feltámadási körmenet után otthon az
asztalt damasztabrosszal terítették le, és
ekkor ették meg a megszentelt sonkát.
Ezután vagy másnap reggel szaladtak a
gyerekek a fészekhez megnézni, hogy mit
tojt a húsvéti nyúl.
Többnyire a fészkekben festett tojások és
tojáscukrok voltak. Ez az ajándék akkoriban
még nagy örömet okozott. Néhány tojás

Húsvétvasárnap volt a legnagyobb és talán
a legszebb ünnep. A nagymisét 10 órakor tartották, amelyen kicsi és nagy, öreg és fiatal
mind részt vett. Ujjongva énekelték:
„Entstandenist der heilige Christ, Alle-, alleluja”. /Krisztus feltámadott alle-alleluja./ A
mise után ünnepi ebéd következett. Régen
húsvéthétfő délutánján volt a tojásfutás.

MAJOSHÁZA HOSPICE HÁZ
Információs telefonszám:
06-20/584-4653 fenntartó
06-20/247-8884 vezető ápoló
06-20/247-1261 adminisztrátor
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (REDUKIDI) közhasznú civil szervezet, ami adományokból működik.

Tevékenységeink
1. Otthon hospice ellátás
2. Ápolási eszközök kölcsönzése
3. Államilag finanszírozott intézményi hospice fekvőbeteg ellátás
Intézményünk vállalja daganatos betegségben szenvedők palliatív ellátását.
Ápolási eszközök kölcsönzése: kórházi ágy, kerekesszék, szobai WC stb.
Telefon: 06/20-311-9242 (munkaidőben)
A teljes körű ellátás körében a Majosháza Hospice Ház biztosítja:
– napi ötszöri étkezést, – orvosi ellátást, – ágynemű és a ruházat rendszeres mosását, – egyéni és csoportos tornát gyógytornász segítségével, – mentálhigiénés gondozást, foglalkozást, – hagyományos és
nemzeti ünnepek megtartását, – kápolnában református és katolikus igehirdetéseket, – lelki segítségnyújtást a gyászolók részére, gyászfeldolgozó csoportos kurzust.
Bekerülés feltétele: gyógyíthatatlan betegség megléte és 2 db negatív Covid teszt.
Otthoni hospice ellátás
A ráckevei és szigetszentmiklósi járás 17 településén látjuk el a NEAK által finanszírozott ingyenes
otthoni hospice ellátást, a daganatos betegek otthonukban történő ápolását. Az ellátás elrendelését kérje
háziorvosától.

Lerner Mária
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Búcsú Magasitz Lajos polgármestertől
Ilyen egyedül
„Megfordulok, – de merre menjek?
Hiszen te nem vagy már sehol!
Soha, sehol már meg nem lellek,
s mindig itt leszel valahol.”
(Váci Mihály)

2021. március 23-án a szigetbecsei katolikus temetőben mély részvét mellett örök nyugalomra helyezték a
84 éves korában elhunyt Magasitz Lajost, Szigetbecse volt polgármesterét. Ravatalánál beszédet mondott
Sósné Michélisz Edina, községünk polgármestere; Baski Gábor, Makád község polgármestere és Kótai Róbert
plébános.
Magasitz Lajos polgármestert az önkormányzat saját halottjának tekintette. Temetésén a veszélyhelyzeti korlátozások miatt sokan nem tudtak részt venni, ezért most közzé tesszük Sósné Michélisz Edina polgármesterünk
és Schmidt Mihály sportegyesületi elnök gyászbeszédét.
Megköszönjük Baski Gábor, Makád polgármesterének a környező települések polgármesterei nevében mondott búcsúbeszédét és Kótai Róbert plébános úr búcsúztatóját.

Sósné Michélisz Edina, Szigetbecse polgármesterének búcsúztatója:
„Tisztelt gyászoló család, rokonok, barátok! Tisztelt emlékezők!
„Megállt egy nemes szív,
mely értünk dobogott.
S pihen az áldott kéz,
mely értünk dolgozott.”
Szigetbecse Község minden polgára,
Önkormányzatunk minden tagja nevében
hajtok fejet Magasitz Lajos életműve, a
köz szolgálatában végzett fáradhatatlan
munkája és emberi nagysága előtt. Ismerte
és szerette ezt a falut, ahol élt, és amelyet
hosszú éveken keresztül vezetett. Azt vallotta, hogy „minden fejlesztésnek, beruházásnak, intézkedésnek a közösséget kell
szolgálnia”.
Családja mellett a polgármesteri hivatását tartotta a legfontosabb dolognak az életében. Munkájának köszönhetően Szigetbecse folyamatosan változott, gyarapodott,
fejlődött, népessége egyre növekedett.
Vezetésével olyan virágzó település épült
fel a Csepel-szigeten, amelyre méltán lehetünk büszkék.
Magasitz Lajos Szigetbecsén látta meg a
napvilágot, és abban a házban élte le az
életét, ahol született. Itt élt boldog házasságban feleségével, itt nevelték fel leányu-

kat, és ide várták haza unokáikat. 1956-tól
a Csepel Autógyárban volt energiagazdálkodási csoportvezető, 1970-től a Pestvidéki Gépgyárban dolgozott fő energetikus
beosztásban, később az Állami Energetikai
Felügyeletnél volt osztályvezető, majd
főosztályvezető-helyettes, és emellett
1986-tól 1991-ig a Világbank szakértői
csoportjában tevékenykedett.
1990-ben az önkormányzati választáson
a község lakossága bizalmat szavazott
neki, és Szigetbecse polgármesterévé
választotta, mely tisztséget 24 éven keresztül töltötte be. E közel negyed évszázad
alatt folyamatosan a település lakosságának támogatását élvezte. A kezdetekkor az
ország egészét érintő változás nagy feladatokat rótt a polgármesterre, a képviselőtestületre és a hivatalra. Szigetbecse Ráckeve társközsége volt, majd önállóvá vált.
Járatlan úton küzdöttek egy „új korban” a
jegyzővel, képviselő-testületi tagokkal és a
polgármestertársakkal.
Szigetbecse gazdálkodását – önállóvá
válásától – a józanságra, a kiegyensúlyozottságra törekvés jellemezte. A település
nagyon sikeresen használta ki a pályázati
lehetőségeit. Polgármester úr a hosszú
évek során mindig a takarékos, megfontolt

és következetes gazdálkodást szem előtt
tartva vezette a falut. A helyi civil szervezetekkel, az egyházakkal rendkívül jó kapcsolatot ápolt, bevonta őket a község fejlesztését célzó beruházásokba, programokba, pályázatokba.
Az irányítása alatt Szigetbecsén megvalósult fejlesztések magukért beszélnek, és
érdemeit méltatják. Elismerései megmutatják azt is, hogy a közmegbecsülést csak
kiérdemelni lehet, kikövetelni nem.
Munkásságát számos kitüntetéssel
ismerték el:
Szigetbecséért Érdeméremmel és Aranygyűrűvel,
Pápai Elismerő Oklevéllel,
A Magyar Köztársaság elnöke 2005.
augusztus 20-a alkalmából a Magyar
Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Szigetbecse község polgármesterének, érdemes és eredményes
munkásságáért.
Életútjának és önkormányzati munkájának méltó elismeréseként Szigetbecse
Község Képviselő-testülete „Szigetbecse
Község Díszpolgára” elismerő címben
részesítette 2015-ben.
Amit útravalóul hagyott számunkra, az a
feltétlen hűség:
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hűség a családhoz,
a falu közösségéhez,
a német gyökereihez,
a katolikus gyülekezethez,
a helyi futballcsapathoz,
és a barátokhoz.
Ígérjük, hogy emlékét hűen megőrizzük.
Sokan állunk ma itt, és kísérjük utolsó

útjára polgármesterünket, szeretettel és
tisztelettel búcsúzzunk tőle.
De ne feledjük, hogy ez nemcsak a
búcsú, hanem a köszönet pillanata is.
Amikor búcsúzunk, egyúttal köszönetet
is mondunk mindazért, ami rá emlékeztet, amit neki köszönhetünk.
Vigasztaljon minket a tudat, hogy

ismerhettük, hogy köztünk, velünk élt.
Nyújtson vigaszt a gondolat, hogy
nekünk, értünk dolgozott!
Előttünk járt, és példát mutatott.
Most rajtunk a sor, utódokon, hogy az
örökségét továbbvigyük és folytassuk a
munkát!
Isten vele! Nyugodjon békében!”

Schmidt Mihálynak, a Sportegyesület elnökének búcsúztatója:
„A Szigetbecse Sportegyesület nevében
mély fájdalommal búcsúzunk Lajos Bácsitól, aki egész életében meghatározó szerepet töltött be a Sportegyesület életében.
Már fiatal korától, az 1950-es évektől,
kezdetben, mint játékos, a labdarúgó csapat
tagja lett. Későbbiekben hosszú időn
keresztül sportvezetőként, sportelnökként
nagyon sokat tett Szigetbecse sportéletéért.

A polgármesteri munkája mellett mindig
kiemelt szerepet vállalt az Egyesület vezetésében, rengeteg energiát, munkát fektetett a pályázatok megírásába, és az önkormányzat erkölcsi és anyagi támogatásával
az öltözők, a pálya és környezete megszépítésébe, fejlesztésébe. Hagyományos
rendezvényünket, a Húsvéti tojásfutást
Édesapja nyomdokaiba lépve évtizedeken

keresztül aktívan szervezte, és az ősi sváb
hagyományt tovább ápolta. Nagy megtiszteltetés volt, hogy együtt dolgozhattunk
Veled! Hiányozni fogsz nekünk, tudjuk,
hogy lélekben velünk vagy!
„Nem a búcsúzás fáj a legjobban.
Hanem az űr, ami velünk marad utána.”
(Jodi Lynn Picoult)

A család és az önkormányzat nevében köszönjük a temetésen való megjelenést és a virágok, koszorúk elhelyezését.

In memoriam Magasitz Lajos
1970-ben találkoztam először Lajos
bácsival a Pestvidéki Gépgyárban. Akkor
Ő fő energetikusként dolgozott, én pedig
kezdő irodai adminisztrátorként a szakszervezeti bizottságon. Már akkor is kedves, viccelődős, barátságos embernek ismertem meg. Sok évtized után a sors újra
egy munkahelyre hozott bennünket.
1998-ban keresett meg Ráckevén, s
hívott a Szigetbecsei Polgármesteri Hivatalhoz pénzügyi főmunkatársnak egy
megüresedett munkakörbe.
Elfogadtam az állást, és nyugdíjba
vonulásomig dolgozhattam mellette. Elmondhatom, hogy jó kis munkahelyi kollektíva alakult ki. Sokat tanultunk tőle.
Most, pár évvel később tudom még inkább értékelni, hogy milyen jó vezető és
milyen jó politikus volt. A műszaki mérnöki végzettsége, precizitása a polgármesteri munkájában is megmutatkozott.
Szigorú főnök volt, aki tudott munkafegyelmet tartani, követelni, ugyanakkor
magánéletünkben segítő szándékú, emberséges, jólelkű. Tiszteltük, felnéztünk
rá. A községért fáradhatatlanul tevékenykedett, ami látványos beruházásokban,
felújításokban mutatkozott meg. A környék egyik legjobban fejlődő települése

lettünk. Nem volt nap, amikor legalább
egyszer ne járta volna körbe az utcákat,
köztereket. Megállt, meghallgatta az
embereket, mindenkihez volt egy jó
szava, egy vicces mondata, akinek problémája volt, annak ügyében intézkedett,
kereste a lehető legjobb megoldásokat.
A kötelező önkormányzati feladatokon
túl szívügye volt a Nyugdíjas Klub,
amelynek alapító tagja volt, de szívügye
volt a sportegyesület, a civil szervezetek
felkarolása, a közterületek és a temetőgondozás.
Feleségével, Plóni nénivel több mint
62 évig éltek házasságban.
Büszke volt családjára, pedagógus lányára, unokáira, dédunokáira. Hatalmas
erővel, lélekkel tudta elviselni azt a nagy
sorscsapást, mérhetetlen nagy fájdalmát,
amikor elveszítette lányát.
Lajos bácsi 1990-től 24 évig volt Szigetbecse polgármestere. 2014-ben az őszi
választáson már nem indult, elbúcsúzott
a lakosságtól. Ettől kezdve visszavonultan élt, tapasztalatait, tudását nem tudta
tovább kamatoztatni a község életében,
az addig rendszerességgel végzett munkából való leállás megviselte. Fokozatosan kezdett kivonulni a civil szervezeti

életből is. Az idősödő és betegeskedő
házaspár az idősotthonba való beköltözésről döntött. Oda azonban már csak
Lajos bácsi költözött be, hiszen 2020
novemberében feleségét is elveszítette.
Ez a fájdalom már sok volt számára. Az
idősek otthonában is kialakult járvány
miatt még inkább egyedüllétre, magányosságra szorult, szervezete nem bírta a
rá nehezedő lelki terheket.
Március 13-án a kórházi ágyán
elhunyt.
Nagy űrt hagyott maga után. Hiányozni fog. El kell azonban fogadjuk, hogy
nincs többé Lajos bácsi, hogy már nem
veregeti meg barátságosan a vállunkat,
megkérdezve, hogy „hogy vagyunk”, s
nem hallhatjuk többet nevetését, viccelődését, poénkodását.
Emlékét szívünkben
őrizni fogjuk!
Nyugodjon békében.
Lajos bácsi!

Lumei Joli
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Tájékoztatás
a 2021. február – 2021. március 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:

2021. év február
A Képviselő-testület 121/2020. (XI. 27.) számú határozatát módosította, kiegészítette azzal, hogy az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 1. számú módosítását –
melyről az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2020. 02. 14-ei ülésén a 7/2020. (II. 14.) TT határozattal döntött – a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyta.
***
A Képviselő-testület megkötötte Ráckeve Város Önkormányzatával a bölcsődei feladatellátás biztosítására irányuló megállapodást a
Ráckeve Város Polgármestere által 4/2021. (I. 19.) számú határozat
melléklete szerinti tartalommal.
***
A Képviselő-testület a 114/2020. (XI. 2.) számú határozat alapján
2021 januárjában meghirdetett 828 hrsz.-ú építési telek (természetben Erdősor u. 20. szám alatti) pályázatot eredményesnek nyilvánította, megállapította, hogy a pályázati kiírásra egy érvényes ajánlat
érkezett. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a kizárólagos tulajdonát képező 828 hrsz.-ú építési telket 4.200.000 Ft-ért értékesíti
1/2 tulajdoni arányban Csörgöl Andrea – 1/2 tulajdoni arányban
Csendes Ildikó ajánlattevők részére a pályázati kiírás szerinti feltételekkel. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére.
***
A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal Alakításáról és Fenntartásáról szóló megállapodás 1. számú módosítását a
melléklet szerinti tartalommal elfogadta.
***
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy 2021. január 1. napjától a Szigetbecse Község Önkormányzat Könyvtárát a Szigetbecse–
Makád Általános Iskolából áthelyezi a Szigetbecsei Művelődési
Házba (2321 Szigetbecse, Makádi út 43.), mint közösségi térbe. A
Képviselő-testület úgy határozott, hogy Szigetbecse Község Önkormányzat Könyvtár a melléklet szerinti tartalomjegyzék alapján átveszi a Szigetbecse–Makád Általános Iskola Könyvtár könyvállományát.
***
A Képviselő-testület a polgármester cafetéria-juttatásának 2021.
évi keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban határozta meg, és a
Képviselő-testület Szigetbecse község polgármestere 2021. évi szabadság ütemezését a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyta.
***
A Képviselő-testület döntött az OTP Bank Nyrt.-től történő folyószámlahitel felvételéről. A hitel futamideje a szerződéskötés napjától
2021. december 21-ig tart. A rendelkezésre tartott összeg legfeljebb
10.000.000 Ft 2021. szeptember 30. napjáig, 2021. október 1. napjától 7.500.000 Ft-ra csökken a fenntartott folyószámlahitel keret. A
képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafizetésének
biztosítékául felajánlotta az Önkormányzat saját bevételeit. A képviselő-testület kötelezettséget vállalt arra, hogy a hitel-visszafizetés
időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a fel-

halmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat-módosításai során figyelembe veszi. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank
Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a
szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. Megjegyzés: A
folyószámlahitel egy folyamatosan rendelkezésre álló hitelkeret az
Önkormányzat folyószámláján (költségvetési számláján), az Önkormányzat az esetlegesen felmerülő átmeneti likviditási problémák
kezelésére kívánja felhasználni, egyfajta biztonsági keret. Folyószámla-hitel igénybevételére 2020. évben és a 2021. évben eddig
még nem került sor.
***
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Magyar Falu Program keretében az MFP-ÖTIK/2021 „Szolgálati lakás felújítása, fejlesztése” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be bruttó
29.743.400 Ft erejéig, a 2321 Szigetbecse, Makádi út 57. szám alatti szolgálati lakás felújítására.
***
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Szigetbecse 036/1 és
038/2 hrsz.-ú kizárólagosan önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon természetes úton létesült erdő jellegű faállományt az erdészeti hatósággal „szabad rendelkezésű erdővé” kívánja nyilváníttatni. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a fenti
erdészeti hatósági eljárással kapcsolatosan az Önkormányzat képviseletében eljárjon.
***
A Képviselő-testület a Magyar Falu Program keretében az MFPKTF/2020. kódszámú „Közösségi tér ki/átalakítás és foglalkoztatás”
című pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívására a Közösségi
Ház (kőművesmunkái, lakatosmunkái, ácsmunkái, épületgépészeti
szerelés, épületvillamossági szerelés, belső burkoló munkák, nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelő rendszer kialakítása, hőszigetelt
gipszkarton álmennyezet készítése, belső festés és külső térburkolatok
kialakítása) munkálataira az alábbi ajánlatok kerültek benyújtásra:
– Profil Center Kft.
nettó: 27.676.340 Ft,
– Konzolép Kft.
nettó: 30.703.000 Ft,
– Algép Bau Kft.
nettó: 25.260.000 Ft,
– Cserev_build Kft.
nettó: 30.000.000 Ft.
A képviselő-testület megállapította, hogy a beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot az Algép Bau Kft. ajánlata tartalmazta, így az eljárás nyertese az Algép Bau Kft. (székhely: 2300
Ráckeve, Péter bíró u. 18., képv.: Almási István ügyvezető, adószám: 22603917-2-13). A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére.
2021. év március
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a településrendezési
tervben megjelenített új utca nyitásával érintett Szigetbecse 1103
hrsz.-ú, 1104 hrsz.-ú, 1105 hrsz.-ú, 1106 hrsz.-ú, 1107 hrsz.-ú és a
1108 hrsz.-ú ingatlanokat belterületbe vonja.
***
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A Képviselő-testület – mint az átszervezéssel érintett ingatlan
tulajdonosa – hozzájárult a Szigetbecse–Makád Általános Iskola
(2321 Szigetbecse, Makádi út 46-48.) átszervezéséhez, nevezetesen, hogy ott a Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola (2300
Ráckeve, Kossuth L. u. 16.) telephelyeként alapfokú művészetoktatás folyhasson zeneművészeti ágon, furulya és zongora tanszakon a
2021/2022. tanévtől kezdve.
***
A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású Szigetbecsei
Tóparti Óvodában (2321 Szigetbecse, Petőfi S. u. 23.) – az intézmény több dolgozójánál igazolt COVID fertőzés miatt – 2021. március 11. napjától 2021. március 22. napjáig rendkívüli szünetet rendelt el. Megállapította, hogy a fenti rendkívüli szünet időtartama
alatt a gyerekek igazoltan vannak távol az intézménytől. Az intézmény a fenti időszakban ügyeleti rendet nem tud biztosítani a gyermekek számára. Az Önkormányzat a gyermekétkeztetést igény szerint biztosítja, az igényt a vezető óvónő felé kell jelezni.
Amennyiben újabb fertőzéses eset nem merül fel a dolgozók
között, a Szigetbecsei Tóparti Óvoda 2021. március 22. napjától
2021. április 7. napjáig ügyeleti rendszerben fog működni.
***
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Szigetbecse község
díszpolgáraként elhunyt Magasitz Lajos volt polgármestert az
Önkormányzat saját halottjának tekinti, és gondoskodik a temetéséről az elhunyt hozzátartozóinak beleegyezésével, egyeztetve a
kegyeleti feladatokkal kapcsolatos teendőket. Ennek keretében a
temetési költséget Szigetbecse Község Önkormányzata a nevére
kiállított számla alapján a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja.
Az Önkormányzat a hozzátartozókkal egyeztet a méltó temetési
szertartás ügyintézéséről, gondoskodik a temetési beszéd és a nekrológ elkészítéséről, sajtóközleményekben és az Önkormányzat lapjában történő közzétételéről és gyászlobogó kihelyezéséről.
***
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2321 Szigetbecse,
Makádi út 57. szám alatti önkormányzati lakás 2021. év március
havi bérleti díjának megfizetését – a koronavírus betegség miatti
kórházi kezelés okán történt jövedelemkiesés miatt – elengedi.
***
A Képviselő-testület helyi támogatást nyújtott családi ház vásárlása céljára kamatmentes kölcsön formájában a 2021. évi költségvetés terhére 200.000 Ft összegben szigetbecsei lakosok részére. A
kölcsönt 3 év alatt kell visszafizetniük a kérelmezőknek egyenlő
részletekben, 5.555 Ft/hó összegben. Az első törlesztőrészlet befizetésének határideje 2021. május 15. A képviselő-testület felkéri a
polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőket értesítse, és a kölcsönszerződést kösse meg a kedvezményezettekkel.
***
A Képviselő-testület támogatta Fövényi Sándor szigetbecsei
lakos írói munkásságát. Ennek keretében 50.000 Ft összegű vissza
nem térítendő támogatást nyújtott – a 2021. évi Költségvetés terhére – a szerző 6. könyvének a Kalamáris Kiadónál történő megjelentetése céljából. A képviselő-testület felkérte a polgármestert,
hogy a megállapított támogatás kiadó részére történő kiutalásáról
intézkedjen.
***
A Képviselő-testület a 34. és a 36-42/2021. (III. 29.) határozataiban támogatta a tulajdonosok kérelmét a Szigetbecse 044/46 hrsz.ú, 702/3hrsz.-ú, 831/1-15 hrsz.-ú, 094/1-7 hrsz.-ú, 668-678 hrsz.-ú,
059/36 hrsz.-ú, 059/37 hrsz.-ú, 059/38 hrsz.-ú és a 059/39 hrsz.-ú
ingatlanok övezeti besorolására és paraméterhelyesbítésére vonatkozóan. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a Településrendezési Szerződések megkötésére, és a Településrendezési

Terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv felülvizsgálatát készítő Pestterv Kft. felé történő továbbításra a kérelmezők
által a várható költségek megfizetését követően.
***
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy szerződést köt a PESTTERV Kft.-vel (székhely: 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9., képv.: Pekár Zoltán) a 2021. március 3-án kelt árajánlat (ikt.sz.: I/1037-1/2021)
szerint a Szigetbecse Község Településrendezési Terv (TSZ), a Helyi
Építési Szabályzat (HÉSZ) és a Szabályozási Terv (SZT), valamint a
Településfejlesztési Koncepció (TFK) módosítására.
Szigetbecse Község Önkormányzatot, mint tulajdonost több részterület módosítása érinti az alábbiak szerint:
(Ev jelű övezetből Lf-1 jelű lakóövezetbe vonása, Z-1 jelű övezetből Lf-1 jelű övezetbe vonása, a sportpálya mögött lévő önkormányzati tulajdonú Má-k jelű övezetből Ev jelű övezetbe sorolása a
csereerdősítések biztosítására, az Üh-1 jelű övezet paraméterei a 0,2
szintterület mutató vizsgálata.
Egyéb a fentiekben nem részletezett, jelenleg nem ismert menet
közbeni kisebb övezeti változások, a fenti módosítások következtében szükségessé váló új erdő és közparki övezetek kijelölése, a biológiai aktiválás érték egyenlegének biztosítása érdekében – jogszabályi kötelezettség teljesítése –, a teljes alaptérkép kicserélése a
hatályos tervi rajzolatok alatt, a tervmódosításhoz beszerzendő legfrissebb állami alaptérképi adatállományra, szükséges a terv összevetése a jelenleg érvényes hatósági nyilvántartásokkal (pl. erdőnyilvántartás) és módosítása az adatfrissítések alapján, a hatályos tervi
megoldásoknak a Pest megye Területrendezési Tervről szóló
10/2020. (VI. 30.) PM Kgy. sz. rendelethez való illeszkedésének
vizsgálata és szükség szerinti hozzáigazítása.)
A teljes módosítás költsége összesen bruttó: 6.855.620 Ft, melyből bruttó: 5.705.000 Ft összeg megfizetése a módosításban érdekelt egyéb tulajdonosokat terheli a részükre megküldött egyéni
árajánlatok szerint.
Az Önkormányzatot érintő módosítás bruttó összege: 1.150.620
Ft, azaz egymillió-százötvenezerhatszázhúsz forint, mely a 2021.
évi Költségvetés terhére fizetendő.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert vállalkozási
szerződés megkötésére.
***
A Képviselő-testület a BMÖFT/334-6/2020. sz.-ú miniszteri döntés alapján a 485457 sz.-ú pályázat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”-hoz kapcsolódó ajánlattételi
felhívására a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal szociális
és irattári funkciót betöltő épületrészének komplex felújítása (utólagos falszigetelés talajnedvesség ellen, homlokzati ajtók cseréje,
ablakok cseréje, kerámia padlóburkolat készítése, belső festés, lambériázás a tornácon, homlokzatképzés (ásványany. + nemesvakolat),
faszerkezetek mázolása, térkőburkolat készítése a tornácon) munkálataira az alábbi ajánlatok kerültek benyújtásra:
– Profil Center Kft.
– Wágner Metál Kft.
– Algép Bau Kft.

bruttó: 6.110.732 Ft,
bruttó: 6.444.361 Ft,
bruttó: 8.249.920 Ft.

A képviselő-testület megállapította, hogy a beszerzési eljárás
során a legkedvezőbb ajánlatot a Profil Center Kft. ajánlata tartalmazta, így az eljárás nyertese a Profil Center Kft. (székhely: 2321
Szigetbecse, Balassi tér 6., képv.: Kovács Krisztián ügyvezető, adószám: 13871969-2-13).
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés
megkötésére.
Csománé dr. Dreska Hajnalka
aljegyző
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HELYI ADÓK BEFIZETÉSE
Értesítjük a lakosságot, hogy a 2021. évi
helyi adókat – magánszemélyek kommunális
adóját, telekadót, valamint a 2021. évet megelőző gépjárműadó hátralékot és a helyi iparűzési adó előlegeket – 2021. 03. 16-ig lehetett befizetni pótlékmentesen.
A befizetéseket csekken vagy banki átutalással tudják teljesíteni.
Azon adózóink, akik befizetésüket átutalással szeretnék teljesíteni, kérjük, utaláskor
a megjegyzés rovatba szíveskedjenek feltüntetni a kiküldött értesítő bal felső sarkában lévő „Mutató” számot, amely maximum
4 számjegyet tartalmaz, továbbá az adózó
nevét.
Fokozott figyelmet kérnénk azon adózóink esetében, akiknek több adónemben
kell befizetést teljesíteniük Önkormányzatunk felé, hogy a megfelelő összeg a megfelelő adószámlára kerüljön átutalásra.
Számlaszámok:
Magánszemélyek kommunális adója:
11742070-15441898- 02820000
Telekadó:
11742070-15441898-02510000
Helyi iparűzési adó:
11742070-15441898-03540000
Gépjárműadó:
11742070-15441898-08970000
Késedelmi pótlék:
11742070-15441898-37800000
Amennyiben a befizetést nem a megfelelő
számlára teljesítette, úgy írásban kérheti az
összeg átvezetését a hátralékot mutató számla javára.
Kérjük a határidő pontos betartását!
Továbbá felhívjuk azon adózóink figyelmét, akiknek hátralékuk van a korábbi

évekről, kérjük, hogy minél hamarabb
egyenlítsék ki a tartozásukat, mert az
elmaradásokra késedelmi pótlék számítódik fel.
Valamint fel szeretnénk hívni a figyelmet építmény-, telek- és kommunális adóval kapcsolatban arra, hogy mind az adókötelezettség keletkezésről, mind annak
megszűnéséről, illetve bármilyen, a tulajdonost, illetve az adótárgyat érintő változásról (hasznos alapterület változás, lebontás, hozzáépítés stb.) az érintett adózóknak bevallási kötelezettséget kell teljesíteniük.
A bevallási kötelezettség nem vagy nem
jogszerű teljesítése esetén a 2017. évi CL.
tv. 221. § (2) alapján az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint,
a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja.
Bevallási kötelezettségének jelen tájékoztatás kézhezvételét követő 15 napon belül
tehet eleget. A kötelezettség határidőben történő teljesítése esetén az e bekezdés alapján
kiszabott bírság mérsékelhető vagy elengedhető.
A 2017. évi CL. tv. 221. § (3) bekezdés
szerint a felszólításban szabott 15 napos
határidő eredménytelen elteltét követően
az adóhatóság a természetes személy adózót
kettőszázezer forint, a nem természetes személy adózót ötszázezer forint mulasztási bírsággal sújtja, mely bírság nem mérsékelhető.
A hátralék rendezésének elmulasztása esetén annak beszedése iránt az Avt. 30. § (1)
bekezdése alapján végrehajtási eljárást kezdeményezünk.
Az Avt. 31. § (1) bekezdés alapján a végrehajtási eljárás az első végrehajtási cselekmény foganatosításával indul.
Adóvégrehajtás során az alábbi végrehajtási cselekmények foganatosíthatók:

Végrehajtás pénzügyi intézménynél kezelt
összegre (azonnali beszedési megbízás),
Letiltás munkabérből egyéb járandóságból,
Követelés lefoglalása, végrehajtás üzletrészre, értékpapírra,
Ingó vagyontárgy (pl.: gépjármű) lefoglalása,
Ingatlanra jelzálogjog, végrehajtási jog
bejegyzése.
Amennyiben adóhatóságunk végrehajtási
cselekményt foganatosít, abban az esetben az
eljárás végrehajtási költsége az Avt. 11. §
értelmében Önt terheli.
Az Avt. 36. § alapján az eljáró adóhatóság
a végrehajtást a helyi bíróság mellett működő, az ügyelosztási szabályok szerinti illetékes önálló bírósági végrehajtó útján is foganatosíthatja. Ebben az esetben Ön köteles az
önálló bírósági végrehajtó költségeit is megtéríteni.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 130. § (1)
bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon
keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és
az adótartozás összegét a helyben szokásos
módon közzéteheti.
Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt
Lakosságot a közteherviselés szabályainak
betartására és a jogkövető magatartásra.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy a mindenkire kiterjedő, igazságos közteherviselés
megvalósuljon, és ezáltal mindenki lehetőségeihez mérten járuljon hozzá településünk
fejlődéséhez, szépüléséhez.
Szigetbecse Község Önkormányzat

Tisztelt Lakosság!
A közösségi ház bővítésével és felújításával párhuzamosan Szigetbecse Községért Közalapítványunk megkezdi a
Balassi téren a kültéri fitnesz eszközök telepítését is. Ezen beruházás is a már ismertetett LEADER pályázat része.
A 3 évvel ezelőtt megállapított és megítélt pályázati támogatáson túl most ezek az eszközök is többe kerülnek, több
önrészt kell alapítványunknak hozzátennie, hogy a 6 db eszköz telepítése megtörténjen. Ezért szívesen fogadunk anyagi támogatást és társadalmi munkafelajánlást is a telepítés során. Aki teheti, támogatást adhat az OTP banknál vezetett 11742070-20009616 számlaszámunkra. Sokat segítenének, ha személyi adó bevallásuknál az 1%-ot alapítványunk
javára ajánlanák fel. Adószámunk: 19180650-1-13. Köszönünk minden támogatást!
Szigetbecse Községért Közalapítvány
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Tájékoztatás az adásvételi és haszonbérleti
szerződés kifüggesztés szabályairól!
A Magyar Közlöny 281. számában került
kihirdetésre az 593/2020. (XII. 17.) Korm.
rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti
jog gyakorlása érdekében az adásvételi és a
haszonbérleti szerződés hirdetményi úton
történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm.
rendelet (a továbbiakban. Előkr.) módosításáról. A jogszabály 2020. december 25. napján lépett hatályba.
A fenti Korm. rendelet a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 2020. július 01. napi módosítására figyelemmel, az elektronikus közlési kötelezettséggel összefüggő szabályokat módosítja a jegyző részére megküldött adásvételi valamint haszonbérleti szerződések
esetében.
– Az Előkr. módosítása közül az alábbiakat emelem ki:
– A jegyző a közzétételi kérelem teljesítése
során nem vizsgálja az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem
formanyomtatványt, valamint az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat.
– A jegyző a természetes személyazonosító adatok mellett az aláírásokat és valamennyi egyedi azonosításra alkalmas adatot köteles felismerhetetlenné tenni az

egyik – nem biztonsági okmányon szerkesztett szerződés példányon. Az anonimizált
szerződéspéldány kerül közzétételre a
magyarorszag.hu kormányzati portálon.
– Az adásvételi, illetve haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésének
napja az a nap, amikor az adásvételi, illetve
haszonbérleti szerződés a kormányzati portálon közzétételre került.
– A jegyző a közzétételre kerülő adásvételi szerződésre rávezeti a közzététel időpontját és az elővásárlásra (előhaszonbérletre)
jogosult jognyilatkozatának megtételére
nyitva álló 60 napos (haszonbérlet esetén 15
napos) határidő első és utolsó napját, azzal a
figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.
– Az adásvételi (haszonbérleti) szerződés
– anonimizált példányának – másolatát tájékoztató jelleggel ki lehet függeszteni a települési önkormányzat hirdetőtáblájára, közös
önkormányzati hivatal esetében a közös
önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára és a
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó
(föld fekvése szerinti) önkormányzat hirdetőtáblájára.
Ez a kifüggesztés nem minősül a szerződés
közlésének.
– A jegyző a közzétételre megküldött
adásvételi (haszonbérleti) szerződésre a kor-

mányzati portálról történő levétel napján
rávezeti a levétel napját, valamint az elektronikus közzététel megtörténtének tényét.
– Ezt követően a jegyző az iratjegyzékkel
együtt küldi meg a Földhivatalnak hozzá benyújtott adásvételi (haszonbérleti) szerződéseket és az elővásárlásra (előhaszonbérletre)
jogosultak jognyilatkozatait, továbbá
– A működtető szervezet által a közzététel
időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött automatikus igazolást.
A szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni haszonbérleti szerződések esetében is.
Fentiekre figyelemmel felhívjuk az érintettek figyelmet, hogy a Szigetbecsei Közös
Önkormányzati Hivatalba kifüggesztés
céljából benyújtásra kerülő iratokban foglaltak valóságtartalmát és az adatokat ellenőrizni szíveskedjenek, mert azt sem a
hivatal ügyintézője, sem a jegyző nem
vizsgálja, és az elektronikus kifüggesztési
rendszerben az adatok javítására, feltöltött mellékletek törlésére nincs lehetőség.
Amennyiben a beadott okiratokban elírás
miatt javítás szükséges, a kifüggesztés
határideje a javított vagy új adatokat tartalmazó okiratokkal újból indul.
Csománé dr. Dreska Hajnalka
aljegyző

Kerékpárút épül Ráckeve–Szigetbecse–Makád között
Hosszabb előkészület után, pótforrás bevonásával március 8-án
megkezdődött a kerékpárút építése a Keszeg sori gáton. A 12,4 kilométeres útszakaszt a Makád Gyálai rámpáig vezetik el, ahol a már
meglévő aszfaltútba torkollik bele. Az átlagban mintegy 3 méter szélességű útfelület tömörített, hengerelt zúzott kőből készül, a két szélén 50-50 cm gyeppel, kerékpáros táblákkal, sorompókkal.
A kerékpárúton el fognak férni egymás mellett a sétálók, a bringások, sőt a babakocsival sétálók is. A projekt befejezése után már
biztonságos körülmények között tekerhetnek el a Tassi-zsilipig a

kerékpárosok, ami megnövelheti majd a turisták látogatását a környékre.
A mintegy 200 millió forintos munkát a Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság végzi kormányzati támogatásból, tervezett befejezés 2 hónap.
Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
tájékoztatójából megtudtuk, hogy amit a töltésen látunk, még nem a
végleges állapot, a már lerakott kövek fölé egy finomabb záró réteg
kerül, ami sima, kerékpározásra alkalmas felületet biztosít.
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KITELEPÍTÉS – VERTREIBUNG /75 éve/
Magyarország és a németség története
közel ezer éve egybefonódik. Közös történelmünk során a békés együttélés és a háborúskodások váltották egymást: a háborúk jellemzően kívülről érkeztek, míg az országban
megtelepedett németek alapvetően konfliktusmentesen élték mindennapjaikat a többi
nemzettel.
Magyarországra már a középkorban megérkeztek az első németek: Erdélyben és a mai
Szlovákia északi részén telepedtek meg a
szászok, akik jellemzően városlakók voltak,
jelentős részben hozzájuk kötődik a magyarországi városok és kereskedelem születése.
A második nagy betelepítési hullám a 18.
században következett be: a török háborúk
okozta lakosságcsökkenést a bécsi udvar
szervezett betelepítésekkel próbálta pótolni.
Az ekkor Magyarországra költözött német
csoportokat nevezzük sváboknak: ők főként
a török háborúk által leginkább sújtott területeken, vagyis a Pest-Buda környékén, Fejér,
Veszprém, Somogy és Tolna megyében,
Duna-Tisza közén és néhány egyéb helyen
telepedtek meg.

nem lehet semmilyen következménye az
érintettekre nézve, és még azt sem vette
tekintetbe, hogy 1945-ben valószínűleg sokan válaszoltak volna másképp a föltett kérdésekre, mint az 1941-es, egészen más történelmi körülmények között.
A rendelethez kapcsolt végrehajtási utasítások azt is szabályozták, hogy a kitelepített
svábok minden tulajdona a magyar államra
száll. Erre azért is szükség volt, mert a magyar kormány tervei szerint a Csehszlovákiából érkező magyarokat és a földosztásból
kimaradt alföldi szegényparasztokat kívánták betelepíteni a svábok üresen maradt házaiba. Ez utóbbi szempont – túl a kollektív
bűnösség kimondásán – sürgetően hatott a
kitelepítés végrehajtására.

lül áttelepülő gazdáknak, kisebb részben a
Csehszlovákiából menekülő magyaroknak
adták. 60 400 házból 15 650 maradt a svábok
tulajdonában.
Az első vonat 1946. január 19-én indult
Budaörsről.
Az első kitelepítettekkel teli vonat indulásának napját, január 19-ét a magyarországi
németek elhurcolásának emléknapjává nyilvánította 2012-ben az Országgyűlés.

A kitelepítést több lépcsőben hajtották
végre. Az első és legnagyobb lépcső 1946
januárja és júniusa között történt, ekkor
közel 120 ezer német hagyta el Magyarországot, úticéljuk Németország amerikaiak
által megszállt zónája, a későbbi NyugatNémetország volt. Ekkor az amerikaiak

Szigetbecséről 1946. május 21-én telepítettek ki először családokat Nyugat-Németországba, Kronachba. Ez szám szerint 139
főt, 44 családot érintett.

Cipekedő svábok a kitelepítéskor
1945. december 22-én a magyar minisztertanács rendeletet alkotott arról, hogy a 300400 ezer fős magyarországi németségnek el
kell hagynia Magyarországot, vagyonuk pedig a magyar államra száll.
A 12330/1945 M.E. rendelet értelmében
Németországba történő költözésre köteleztek
mindenkit, aki az 1941. évi népszámlálás
alkalmával német nemzetiségűnek vagy
német anyanyelvűnek vallotta magát. Ez a
szempont nem vette figyelembe azt, hogy a
népszámláláson történő adatszolgáltatásnak

követelésére állt le a kitelepítés, akik elégedetlenek voltak a kitelepítés körülményeivel.
Később, 1947-48-ban a szovjet zónába, a
későbbi NDK-ba folytatódtak a kitelepítések.
Összességében elmondható, hogy 1946 és
1948 között több mint 170 ezer német kényszerült elhagyni Magyarországot.
A magyarországi németek összesen 640
ezer holdnyi földbirtokából a földosztás és a
kitelepítések során 500 ezer hold földet vettek el, ezeket túlnyomórészt az országon be-

1947. augusztus végén volt a 2. kitelepítés.
Ekkor 247 főt, ill. 82 családot Kelet-Németországba, Pirnába hurcoltak el.
Erre a 75 évvel ezelőtti eseményre emlékezünk 2021. május 21-én pénteken 16 órakor,
megkoszorúzzuk a templom falán lévő kitelepítési emléktáblát.
A pünkösdvasárnapi szentmisét a kitelepítettek emlékének szenteljük, értük imádkozunk.
Lerner Mária
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A Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat
német nemzetiségi napközis (bejárós) tábort szervez
A tábor helyszíne: a szigetbecsei Faluház.
Alapvetően szigetbecsei alsó tagozatos gyerekeket szeretnénk megszólítani, ők a célközönségünk.
A tábor időtartama 5 nap. 2021. jún. 28. – júl. 2. /hétfőtől péntekig/. A tábor programja a helyi és a sváb hagyományokra épül, ill. nyári szabadidős programok. Az étkeztetést külső vállalkozó segítségével oldjuk meg.
A tábor költségeit egy megnyert pályázat fedezi.
Cél: a gyerekek identitástudata erősödjön, jó érzéssel
töltse el őket a német nemzetiséghez való tartozás, a szigetbecsei hagyományok éltetése.
A tábort vezetik: Pilczingerné Major Hajnalka, Deminger Ágnes + segítők.
Résztvevők száma: 15-20 fő.
Jelentkezés: Lerner Máriánál május 1. – május 20. között SMS-ben a 06 30 332 3410-es telefonszámon.

TERVEZETT PROGRAM
Faluséta, végiglátogatjuk a szigetbecsei
nevezetes helyeket. Krumplinyomdával papírszatyrot díszítünk, amibe a héten készülő
tárgyakat gyűjtjük. Kecskenézőben egy helyi
gazdánál. Ismerkedés a sajtkészítéssel.
Hímzés: bőrkarkötők és virágos rét gombokkal zöld filcanyagra. Szövés: kis terítő.
A paraszti gazdálkodás eszközei a Faluházban. Látogatás egy falusi háznál. Kerti
szerszámok megismerése, liba-, kacsa- és
tyúksimogató. Beszélgetés a helyi sváb hagyományokról az évkör mentén. Tojásdíszítés viasszal és hagymahéjjal, gyertya készítése viaszlapból két csoportban. Látogatás
kerékpárral a helyi strandra és a halkeltetőbe.
Esőprogram: halas forgó készítése papírból,
fa madárka, hangulat barométer készítése
(németül).
Séta a helyi Tőzike tanösvényre. Papírmerítés és magbomba készítése. És egyéb meglepetések.
Zárásként: kiállítás a gyerekek egész heti
munkáiból a szülőknek, nagyszülőknek, testvéreknek. Műsor (közös ének németül, sváb
tánc, papírszínházi előadás németül).
Német Nemzetiségi Önkormányzatként
fontosnak tartjuk a sváb hagyományok fiatalabb korosztállyal való megismertetését, különös tekintettel azokra a hagyományokra,
melyek községünk sváb lakosainak hagyományai. Hazánkban egyedülálló szokás a
húsvéti tojásfutás, melyet őseink Stájerországból hoztak magukkal. Nepomuki Szent
János tiszteletére gyertyaúsztatást tartunk

/Jánoska-eresztés/. 2002-ben alakult meg
községünkben a német nemzetiségi önkormányzat. Hagyományőrző programok rendszeresek a faluban. A népi mesterségek egy
részét is szeretnénk bemutatni a gyerekeknek
/pl: kosárkötés/. Népi játékok készítése, ill.
népi játékok tanulása, tánctanulás is szerepel
a tábor programjában.
A nemzetiségi napközis táborral azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekekben a német
nyelv, hagyományaink megismerése ne csak
az iskolához, óvodához köthető tevékenység
legyen, hanem „átültethető” legyen a mindennapi életbe is. Az óvodában és az iskolában is támogatjuk az ezirányú tevékenységeket, programokat. Szeretnénk egy olyan
fórumon is elérni a gyerekeket, ami nem köthető tanintézményhez, ami a szabadidős
programjukhoz kapcsolódik. A tábor megrendezésével szeretnénk folyamatosan ébren
tartani fő szándékunkat, hogy a gyerekek
identitástudata erősödjön, jó érzéssel töltse el
őket a német nemzetiséghez való tartozásuk.
Felmértük az iskolában a táborra való igényt,
örömmel tapasztaltuk, hogy bőven van
jelentkező.
A nemzetiségi tábor helyszíne: a szigetbecsei Faluház. A tábort 20 főre tervezzük.
Alapvetően a szigetbecsei alsó tagozatos
gyerekeket szeretnénk megszólítani, ők a
célközönségünk, ezért bejárós, napközis
tábort szeretnénk meghirdetni. Szeretnénk
egy fő pedagógust, egy közművelődési szakember is aktívan részt venne a munkában.
Beszervezünk egy táncoktatót és egy harmonikást a táncoktatáshoz. Segítenék még munkánkat a Ráckevei Ady Endre Gimnázium
diákjai is. Elsősorban sváb származású diá-

kokra gondoltunk, ill. olyanokra, akik pedagógus pályára készülnek. A tábor időtartama 5
nap. A tábor programja alapvetően a helyi és
a sváb hagyományokra épül, ill. nyári szabadidős programokat szeretnénk megvalósítani.
Heti program:
2021. 06. 28. Faluséta. Krumplinyomdával
papírszatyrot díszítünk, amibe a héten készülő tárgyakat gyűjtjük. Dédszüleink ruházata a
Faluház gyűjteménye alapján. Egyéni köténydíszítés textilfilctollal. (Ezt a kötényt
fogjuk használni a táborban.) A svábok megőrizték róm. katolikus vallásukat. Rózsafüzér
készítése fagyöngyből (karkötő, ha a szülő
úgy szeretné).
2021. 06. 29. Sétahajózás a Kis-Dunán
ráckevei hajóval. Hímzés: bőrkarkötők és virágos rét gombokkal zöld filcanyagra. A paraszti gazdálkodás eszközei a Faluházban.
Látogatás egy falusi háznál: liba-, kacsa- és
tyúksimogató.
2021. 06. 30. Beszélgetés a helyi sváb
hagyományokról az évkör mentén: húsvéti
tojásfutás, Jánoska-eresztés, Szent Mihály
napi búcsú, Márton napi felvonulás. Tojásdíszítés viasszal és hagymahéjjal.
2021. 07. 01. A hagyományos halászat
eszközei a Faluházban. Kerékpártúra a helyi
strandra és a halkeltetőbe. Séta a helyi Tőzike tanösvényre. Helyi gyógynövények
megismerése. Számháború (németül).
2021. 07. 02. Sváb sütemény elkészítése
közösen. Egyszerű sváb tánc betanulása
harmonikakísérettel. Bemutató a szülőknek.
Az étkezést helyi vállalkozóval szeretnénk
megoldani. A gyerekeket a szülők hoznák be
reggel és jönnek értük.
Lerner Mária
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Rendezvénytér felújítás, bővítés

A napokban elkezdődött községünkben a Balassi téren
álló közösségi épület bővítése és felújítása.
Az északi oldalon egy csoportos vizesblokk épül, valamint az egész épület egységes új tetőzetet fog kapni. A
színpad fölé előtető épül. A meglévő épület középső részében az elavult WC-t és tároló helyiségeket megszüntetjük,
helyükön 1 db WC-t és egy teakonyhát alakítunk ki.
A bővítményben egy külön bejáratú férfi WC, egy közös
előtérből nyíló akadálymentes WC és egy 6 férőhelyes női
WC kap helyet, mely rendezvény esetén a közönség, egész
évben pedig a játszótérre látogatók számára áll majd rendelkezésre. Megközelítésük a játszótér felől, akadálymentes használatra is alkalmas rampán lehetséges.
A teljes beruházás költsége bruttó 32 millió Ft, melyből
pályázati támogatás 30 millió Ft, 2 millió Ft az önkormányzat költsége. A munkát az ALGÉP BAU Kft. végzi.

2021. március-április
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Közösségi ház vázrajz

Útfelújítás
Előző évben nagyszabású útépítési beruházásaink, felújításaink voltak a községben. Egy útszakaszt nem sikerült a hideg beállta miatt
befejezni. Most örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Balassi téri tó melletti útépítési munkálatokat is sikerült a napokban befejeznie
az ALGÉP BAU Kft.-nek.
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A magyar költészet napja
azzal is büszkélkedhet, hogy itt él közöttünk
Fövényi Sándor költő, aki verseiben szenvedélyesen kiáltja világgá, mit is gondol a mai
viszonyainkról, milyennek látja a múltat, a
jelent, az életet. Így ír erről: „Én két vers közt
meghalok, akár a fény, és sötét árnyak csókolják néma szám. Csak sodródom, mint a
száraz falevél,”

Április 11-én, József Attila születésnapján
ünnepeljük a magyar költészet napját, 1964 óta.
József Attila (Budapest, 1905. április 11. –
Balatonszárszó, 1937. december 3., posztumusz Kossuth- és Baumgarten-díjas) a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja.
Gyermekkorát nélkülözés, felnőttként zaklatott magánéletét érzelmi válságok és szerelmi reménytelenségek jellemezték, és ehhez
társult rendszertelen életvezetése, mely oda
juttatta, hogy összeomlott az idegrendszere.
A zavaros elmeállapotú költő a balatonszárszói vasútállomáson egy vonat elé lépett és
szörnyethalt.
„S ha a Lehetetlent nem tudtuk lebírni,
Volt egy szent szándékunk: gyönyörűket írni.”
Ady Endre ezzel a kijelentéssel zárja barátjához, Móricz Zsigmondhoz írt verses levelét. A szent szándék megvalósult, olyannyira,
hogy a költeményeket ünnepeljük is: minden
év április 11-én, méltó módon a költő születésnapján.
Mivel a koronavírus-járvány miatt most
nem volt lehetőség a rendezvények megtartására, a szervezők zöme változatos online
programokkal várta az érdeklődőket. Községünkben a Szigetbecse Kultúr köz internetes
oldalon tettük közé azokat a kedvenc verseket, költők neveit, műveit, akiket és amely
verseket az olvasók kértek.
E jeles nap alkalmából a helyi Nyugdíjas
Klub tagjainak és egy-két gyermek, felnőtt
részvételével videós felvételt készítettünk
egy szép vers, Szabó Lőrinc: „Ima a gyermekekért” című versének elmondásával. A videót a költészet napján közétettük a Szigetbecse Kultúr köz oldalon. Községünk még

Költőnknek most fog megjelenni hatodik
verseskötete, Fehér árnyék címmel. A verseskötet előrendelhető a Kalamáris Kiadóban, illetve Fövényi Sándor facebook fiókjában is lehet kérni az előrendelést. A kötet ára
2700 Ft. A szerzői kiadásként megjelenő kötet megszületéséhez minimum 80 fő előfizetőre van szükség. Költőnket a költészet napja
alkalmából csak kórházi ágyán, telefonos
megkereséssel tudtuk köszönteni. Kérjük,
támogassák költőnket az új verseskötetének
Lumei Joli
előrendelésével.

Ha majd nem figyelnek rám
(részlet)
majd akkor alszom el, ha nem figyelnek rám,
míg apám a kertben szöszmötöl,
anyám palacsintát süt,
kinn az utcán néhány autó dudál,
az élet megy tovább, csak az ilyen együgyűt,
mint én, zavarja, hogy mindenütt
a fű zöld vászna, és napsugár gyomlálja
az avarból kibukkanó hóvirágokat,
csak a vonat, az az átkozott vonat,
a város peremén ne lenne,
de gondolj a kerekekre, a világ is gömbölyű,
gyönyörű akár a vérem, ha szikkad
a töltésoldalba kapaszkodó akácgyökéren.
ez így megy napról-napra, hétről-hétre,
még hányszor borul az est a kékre,
még hányszor bontanak édes rongyot a fák,
még hányszor látom rajtuk az őszi rozsdát,
és hányszor nézek a tükörbe, gyűlölve magam,
már századszor mosom fogam,
egyre dühödtebben szaggatva ínyem,
és a kagylóba köpött vízben
szavak, melyek az alkalom húsába ágyazódnak,
s lesznek gyöngyök szememre garas helyett,
ha egyszer majd nem figyelnek rám.
(Fövényi Sándor)
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“VÁLJ EGGYÉ A PILLANATTAL!”
Közösségi élmény – alkotások mentén. Kikapcsolódás, feltöltődés,
önbizalom növelése, jobb közérzet

A Becsei dekupázs klub vezetőjével,
Ádám Valériával már találkozhattak e lap
hasábjain az Olvasók 2017-ben. Azóta történtek változások, Vali is fejlődött szakmailag, újra iskolapadba ült, hogy még inkább
elsajátítsa a gyerekekkel történő bánásmódot, pedagógiát. A klub a rendezvénytéri
építkezés miatt átköltözött a szigetbecsei
Petőfi Sándor Művelődési Ház pinceklubjába. A helyzet adta körülmények miatt az
online térben jelentek meg foglalkozásai, és
nem utolsósorban nyuszis dekorációját a
becsei tó partján állította fel a Szigetbecsei
Német Nemzetiségi Önkormányzat.
Miben látod az utóbbi 4 év legnagyobb
szakmai kihívását, miben tudtál fejlődni?
Továbbra is szeretek a természetben található, ill. az újrahasznosított anyagokkal dolgozni, elfeledett használati tárgyakat maivá
tenni, felújítani. Egy-egy technika elsajátításához szeretnék minél jobban a résztvevők
segítségére lenni, ezért én is rendszeresen
részt veszek különböző workshopokon, hogy
szakmai tudásom minél naprakészebb legyen. De nagy hangsúlyt fektetek a foglalkozásomon résztvevők feltöltődésére is, mint
preventív egészségmegőrzésre. Célom, hogy
a mindennapi mókuskerékből sikerüljön nekik kilépni a kézműveskedés segítségével.
Az alkotás mellett sokat jelent számodra
az együtt alkotás öröme is, melyet szeretnél másoknak is átadni. Mi történik a
Becsei dekupázs klubban?
A Becsei dekupázs klub létezik, mint alko-

tói közösség és facebookos csoport is. A klub
foglalkozásaira azokat a felnőtteket és már
iskolás korú gyerekeket várom, akik szeretnének kipróbálni különböző kézműves technikákat, akik saját kézzel szeretnék elkészíteni szeretteiknek az ajándékot, otthonra dekorációt, használati tárgyakat, de eddig még
nem volt elég bátorságuk ebbe belevágni.
Azoknak is ajánlom, akik egy jó hangulatú
alkotói közösségre vágynak, és szívesen
választják a közös alkotás örömét kikapcsolódásnak.
A facebookon létrehozott csoport célja,
hogy a foglalkozáson résztvevőkkel folyamatosan tudjuk tartani a kapcsolatot. Időpontokat egyeztessünk, megosszuk tapasztalatainkat, segítsük és inspiráljuk egymást
az alkotásban, és megismerjünk újabb technikákat. A következő foglalkozás témáját, az
elkészítendő dekorációs alapot, valamint a
hozzávalók beszerzését is átbeszéljük. A cél
különböző kézműves technikák elsajátítása,
kis költségvetéssel, jó hangulatban.

Nemcsak Szigetbecsén, hanem lakóhelyeden, Soroksáron is várod az alkotni
vágyókat.
Igen, az otthonomban is átalakítottam a
nyári konyhánkat alkotóműhellyé, amit az
évek alatt sok-sok kényelmi funkcióval egészítettem ki és fejlesztettem még jobbá, hogy
a vendégeim minél jobban, komfortosabban
érezzék magukat. Ide is várom csoportos
foglalkozásra az alkotni vágyókat.
E műhely raktára is az alapanyagoknak és
az elkészült termékeknek, melyekhez az
„Ajándékolón” (hobbi vállalkozásom neve)
és a Meskán (egyedi készítésű termékek értékesítésén) a „csináldmesike” boltomon keresztül is hozzá lehet jutni az érdeklődőknek.
Jelszavam: egyénre szabott ajándékozás,
egyedi ötletekkel.
A soroksári Táncsics Mihály Művelődési
Házban is tartok foglalkozásokat minden
hónap második szerdáján Kreatív Relax né-

ven. Ami sajnos jelenleg szünetel, de készítettünk ingyenes online kézműves videókat
húsvét témakörében és annak apropójából is,
hogy a „Harry Potter és a bölcsek köve” c.
film 20 éves, valamint a Föld Napjára is
készült pár dekoráció, az újrahasznosítás
témakörben.
Milyen visszajelzéseket kapsz az alkotótársaktól, hogy érzik magukat egy-egy
kreatív foglalkozás után?
A csoportban mindig figyelünk egymásra,
nem hagyunk egyedül küszködni senkit sem,
és meg is vitatunk egy-egy díszítést, szívesen
vesszük egymástól az építő kritikát.
A kreativitás, a teremtő erő megélése, a
szép dolgok létrehozása is fontos. Amikor
otthon ránéz, emlékezteti, hogy ezt ő alkotta,
és remek hangulatban alkotta. Ha ajándékot
készítenek másoknak, nagy örömmel mesélik a lányok, hogy milyen örömben, pozitív
visszajelzésben volt részük. Ez nekem is
nagyon jó és inspiráló érzés.
A posztok, fényképek megosztásánál már
felismerjük egymás munkáját, stílusát.
Jókat nevetünk egy-egy bakin, ami igazándiból nem is létezik, mert bármit helyre
lehet hozni, lényeg, hogy kellemesen feltöltődjenek, legyen sikerélmény. Sokkal jobban bírják a munkahelyi terhelést, vidámabbak otthon.
Ebben az időszakban különösen fontos
ennek az állapotnak és az énidőnek a pozitív
megélése, ami feltöltődés a hétköznapokra.
Ez is megelőző, gyógyító erővel bír.
A magányos embert jobban elcsüggesztik,
feszültebbé teszik a mindennapos kihívások,
ráadásul a testét is stresszreakciókra késztetik, amik betegségekre hajlamosabbá tehetik.
Egy támogató közösség körében nyugodtabbá válik az ember. A társas elfoglaltság is
van olyan fontos, mint a testmozgás jótékony
hatása.
A régi időkben is összehozta az embereket
a közös munka (gondoljunk pl. a fonóra, tollfosztásra, kukoricafosztásra, szüretre). Nem
is gondoltak talán akkoriban arra, hogy
milyen nagyszerű építő, közösségi élményben volt részük.
Amint lehetséges lesz, újra elindulnak a
Becsei dekupázs klub foglalkozásai a szigetbecsei Petőfi Sándor Művelődési Házban.
Akit érdekelnek különböző kézműves technikák és friss híreket szeretne olvasni a klubról, csatlakozzon a FB csoporthoz!
Örömteli alkotást kívánunk mindenkinek!
Deminger Ági
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Szemétszedés az erdőben lévő utak mellett
A kialakult járványhelyzeti intézkedések miatt a már hagyománnyá vált falutakarítást nem tudta az önkormányzat ez év
tavaszán megszervezni. A Szigetbecse területén lévő erdőben, a
hűtőházhoz vezető út mellett viszont olyan rengeteg illegális
szemétlerakat létesült, melynek felszámolását meg kellett kezdeni. Ezért április 7-én kettő darab konténert helyeztetett ki az
önkormányzat a területre, és a közhasznú munkásaink, valamint
pár aktivista részvételével 13-14 m3 szemetet szedtünk össze. A
fotókon látható a szeméthegy egy része, majd a munka végeztével megtisztított erdei út. Sajnos még sok itt a lerakott szemét,
sok konténert kell még megtölteni.
Bízunk benne, hogy előbb-utóbb megtanulják az illegális szemetelők, hogy mennyi kárt tesznek az erdőben, mennyire rongálják, csúfítják a természetet. Talán eljön az az idő, amikor szívesebben sétálunk gyönyörű, értékes erdeinkben, s nem botlunk
lépten-nyomon eldobott műanyagba, szemétbe, építési törmelékbe! Tanuljunk nyugati szomszédainktól! Becsüljük meg szép
környezetünket, hiszen községünknek ez a vonzereje!
Köszönjük szépen a szemétszedésben résztvevők munkáját:
Ágoston Ildikó, Bodor Attila, Czár János, Hoffmann Marcell,
Lendvai Csaba, Lumei Sándorné, ifj. Kancsár Zoltán, Kis
József, Sósné Michélisz Edina.
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Szedj szemetet, menő leszel!
Szervezzünk családi szemétszedő kirándulásokat! Védjük meg környezetünket!
viszont nagyon ártalmasak az emberre, növényre és állatvilágra,
gusztustalanok és szennyezik a környezetünket.
Ezért arra kérjük a környezetszerető lakosokat, családokat, ha
tehetik, szervezzenek családi szemétszedő kirándulásokat, mutassunk példát a gyermekeinknek. Ha valaki gyakran kirándul, akkor
igazán nem nagy pluszmunka összeszedni néhány eldobált flakont, papírt, dobozt.

A kialakult vírushelyzet miatt el kell halasztanunk a szervezett
csoportos falutakarítást, a szemétszedést. Félünk, amikor ezt már
megtehetnénk, addigra a nagyra nőtt fű, gyom tövében a PET
palackot, műanyag poharakat, papírokat, dobozokat, egyéb eldobált szemetet nehezen találjuk meg. Ezek az eldobott szemetek

Néhány hasznos tipp egy szemétszedős kiránduláshoz:
• vigyél szemetes zsákot (jó, ha erős és van füle),
• vigyél kesztyűt (minden szemét undi),
• az összegyűjtött zsákokat lehetőleg egy szemetesbe kell dobni,
vagy az út szélére lerakod, akkor onnan elszállíttatjuk,
• szívesen vesszük, ha az összegyűjtött szemeteszsákról küldesz
egy fotót a „Szigetbecse a mi kis falunk” facebookra, vagy
telefonálsz falugondnokunknak a 70-606 8463 telefonszámra.
Vigyázzunk környezetünkre! Köszönjük a közreműködését!
Szigetbecse Község Önkormányzata
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS
a Szigetbecsei Tóparti Óvodába
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a 2021/2022-es nevelési évre az alábbi időpontokban lesz személyes találkozással
2021. május 03. (hétfő)
8.00 – 17.00 óráig
2021. május 04. (kedd)
8.00 – 17.00 óráig
A gyermekek óvodai felvételi előjegyzését a szülők/törvényes képviselők jelen vészhelyzetben személyes találkozás nélkül is megtehetik a Szigetbecse honlapján megtalálható jelentkezési lap megküldésével. A kitöltött jelentkezési lapot a Szigetbecsei Tóparti Óvoda
postaládájába (2321 Szigetbecse, Petőfi u. 23.) történő bedobással, valamint az alábbi e-mail címre (topartiovi@gmail.com) történő megküldésével 2021. április 12. (hétfőtől) – május 2. (vasárnapig) lehetséges. Amennyiben engedélyezett lesz a személyes találkozás, úgy a
megjelölt napokon szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklődő szülőket gyermekeikkel együtt.
A jelentkezési lapot kérem a személyes találkozásra megjelölt napok előtt mindenképpen jutassák el intézményünkbe!
Helyszín: Szigetbecsei Tóparti Óvoda 2321 Szigetbecse, Petőfi Sándor u. 23.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: (amennyiben személyes találkozásra sor kerül)
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ-kártyája, lakcímkártyája
• A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok
• Amennyiben a szülő rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, úgy az ezt igazoló határozat
• Amennyiben a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló határozat
• Amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló dokumentum
• A szülő /gondviselő/ személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája
• A gyermek oltási könyve
Kötelező azoknak az óvodaköteles gyerekeknek a beíratása, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket!
Azok a gyerekek is jogosultak részt venni az óvodai nevelésben, szabad férőhely esetén, akik a jogviszony megkezdésére kapott naptól számítva hat hónapon belül töltik be a 3. életévüket. 2018. szeptember 1. után születetteket előjegyzésbe vesszük, felvételük szabad
óvodai férőhelyek esetén lehetséges.
Schneckné Bukovszky Judit intézményvezető

Anyakönyvi
hírek
Házasságot kötöttek:
Kancsár Anett és Bodor Attila
2021. március 26.
Szubotin Judit és Glöckl Roland
2021. március 27.

Elhunytak:
Marcsinyi János
(1944. 11. 10. – 2021. 01. 19.)
Illés Lajosné (sz. Balogh Aranka)
(1958. 09. 28. – 2021. 03. 08.)

Köszönet
„Szívből szeretnék köszönetet mondani
a Szigetbecsei Sportegyesület sakk szakosztályának, hogy a Szigetbecsei Krónika
XXIII. évfolyamának 1. számában nagyon
megható módon megemlékeztek a sakkcsapatuk egy hűséges tagjáról, GYOVAI
ISTVÁNRÓL. Tudom, hogy egyik fontos szívügye volt ez a kis társaság, mivel
sakkozni nagyon szeretett. S ugyanígy
köszönet illeti még Szigetbecse Község
Önkormányzatát is, ahol mint munkavállaló nagyon jól érezte magát. Köszönjük
szépen a csodálatos szavakat, amikkel
illették Őt és értékelték munkáját! Köszönjük szépen az együttérzést. S azoknak, azt is köszönjük, akik utolsó útjára
elkísérték!”
Répás Tünde

Magasitz Lajos
(1936. 10. 22. – 2021. 03. 13.)
Méri Gabriella
(1985. 10. 04. – 2021. 02. 21.)

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