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Tisztelt Szigetbecseiek!

Karácsony és az új esztendő közeledtével azt kívánjuk Önöknek,
hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye 

széppé az ünnepeiket! 
Leljék meg örömüket szeretteikben és embertársaikban, hogy a

karácsonyt és az új esztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessék. 
Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt 

és boldog újévet kívánunk mindenkinek!

Sósné Michélisz Edina             és            Szigetbecse Község 

polgármester                                          Képviselő-testülete



„Ma már 14. alkalommal kerül sor a közös
adventi gyertyagyújtásra itt nálunk. Öröm
számunkra, hogy hagyománnyá vált, hogy
sokan eljönnek azért, hogy együtt, ünnepi
hangulatban töltsük el ezt a vasárnap dél-
utánt. Ennek a rendezvények most már hagyo-
mánya van községünkben, és ezt a Sziget -
becsei Nyugdíjas Klubnak köszönhetjük. 

Advent van! Az advent jelentése, az eljöve-
tel, a megérkezés, a boldog várakozás öröme.
Az adventi készülődés időszaka mindenkinek
mást és mást jelent. A gyermekeknek a kalen-
dárium kis ablakainak nyitását, nekünk, fel-
nőtteknek viszont többet jelent ennél. Advent
idején, nemcsak környezetünket, házainkat,
ha nem szívünket és emberi kapcsolatainkat is
rendbe szeretnénk tenni. Ez az időszak kiváló
alkalom lehet lelkünk és kapcsolataink ren-
dezésére, kiváló lehetőség a félreértések,
megbántások tisztázására. Nem szabad azon
gondolkoznunk, kinek kell kezdeményeznie,
ne feledjük, a szeretetünket még életünkben
kell kimutatnunk egymásnak.

Az adventi készülődés szép jelképe az ad -
venti koszorú, és a gyertyagyújtás. Az adven-
ti koszorú négy gyertyája advent négy vasár-
napját jelenti. Az első a HITET, a második a
REMÉNYT, a harmadik a SZERETETET, a
ne  gyedik az ÖRÖMET jelenti, ami csak ak -
kor igaz, ha az első három teljesül!

Az adventi hetek a karácsonyhoz vezetik el
az embert, a karácsony pedig a szeretet által
egymáshoz vezet bennünket. Ilyenkor félre-
tesszük az ellentéteket és igyekszünk békét
kötni embertársainkkal. 

A Karácsony Jézus Krisztus, Isten egyszü-
lött fia születésének az ünnepe. Karácsony -
kor erre emlékezünk és a Megváltó példájá-

ból próbálunk erőt meríteni saját életünkhöz.
A ke resztény ünnepkörben ez az egyik legna-
gyobb esemény. Bár keresztény ünnepről van
szó, világszerte sok nem keresztény ember is
ünnepli a karácsonyt, mégpedig a szeretet
ünnepeként.

A karácsonyi esemény legbeszédesebb
szimbóluma a jászol, a betlehemi jászol állí-
tásnak az a lényege, hogy látva a jászolt, kö -
zelebb kerüljünk az egykori eseményekhez,
segít megértenünk a karácsony titkát. 

A karácsony a legszebb, legbensőségesebb
ünnepünk, mely lehetőséget nyújt arra, hogy
a szeretet és az összetartozás jegyében gyer-
tyát gyújtsunk, együtt készülődjünk, és együtt
várjuk a megérkezését, csendességét.

Ilyenkor van igazán alkalmunk arra, hogy
rohanó világunkban egy kis szünetet tartsunk
és szeretteink körében békésen, meghitten
ün nepeljünk

Gondolataimat emlékezéssel zárnám, ké -
rem engedjék meg, hogy az idén elhunyt Ma -

ga sitz Lajos polgármester úr néhány évvel
ezelőtt elhangzott adventi köszöntőjéből idéz-
zek: „Elérkezett a megállás ideje. Szakítsunk
időt, hogy előítélek nélkül, jóindulattal tekint-
sünk egymás szemébe, hogy segédkezet nyújt-
sunk a szükséget szenvedőknek, hogy felfedez-
zük a kedvesség és a jóindulat arcát. A készü-
lő déssel teli advent mindig szép és gazdagító
várakozás. Az ilyen várakozás az ilyen megál -
lás, az elcsendesedésre és elgondolkodásra
for  dított idő, nem elfecsérelt idő, hanem hasz-
nos idő. Legyen közösségeink intenzív idősza-
ka az adventi készülődés ideje! A várakozás
összekovácsol bennünket talán jobban, mint
máskor, amire ma nagy szükségünk is van!

Teremtsük meg a karácsony hangulatát!
Éljünk szeretettben!

A szeretet olvasztja le lelkünkről a bűnök
okozta fagyot, az embertelenséget.”

E gondolatok jegyében kívánok mind -
annyi uknak szeretteik körében eltöltött, meg-
hitt, boldog, békés Karácsonyi Ünnepeket!”

Közös községi adventi gyertyagyújtásra és Mikulásfutásra hívta a község lakosságát Szigetbecse Község Önkormányzata, a
Közalapítvány, a Német Nemzetiségi Önkormányzat. A szorgalommal, nagy aktivitással, lelkesedéssel készülő kis csapat ked-
vét nem tudta elvenni még a mostoha, esős időjárás sem. A szabadtéri programra a kezdetben szakadó eső miatt a vártnál keve-
sebben jöttek ugyan el, de akik eljöttek, meglátásunk szerint nagyon jól érezték magukat. Meghitt, jó hangulatú, vidám ünnep-
ség kerekedett. A Mikulásfutásból megérkező gyermekeket, felnőtteket a Mikulás várta sok-sok édességgel. Ünnepi köszöntőt
tartott Sósné Michélisz Edina polgármester és Kallós Péter plébános úr. Advent első gyertyáját a Közalapítvány elnöke gyúj-
totta meg. A program következő részében három általános iskolás lány szavalatát hallhattuk, majd a színpadra feljött embe-
rek közös karácsonyi éneklése teremtett meghitt, kellemes hangulatot. Közben a gyermekek nagy-nagy örömére, megérkezett
a Mikulásvonat is, melyre felszállva megnézhettük községünk utcáit, a kivilágított épületeket, házablakokat. Beszélgetések köz-
ben jólesett a hagymás-zsíros kenyér, pogácsa, valamint frissítőleg hatott a forralt bor és a meleg tea is.

A program színvonalas megszervezéséhez az Önkormányzat, a Közalapítvány és a Német Nemzetiségi Önkormányzaton
kívül anyagi támogatást nyújtott Schmidt Mátyás és neje, valamint Grill Andrásné. Ezúton is köszönjük a szervezésben, műsor
levezetésében résztvevők munkáját (képviselő-testületi tagok, alapítványi tagok, óvodai dolgozók, falugondnok, lakossági akti-
visták). Elmondhatjuk, hogy jó csapatmunka volt!                                                                                                   Lumei Joli
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Adventi gyertyagyújtás és Mikulásfutás

Részlet Sósné Michélisz Edina polgármester ünnepi köszöntőjéből:



A HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI KÖNYV -
TÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOL GÁL -
TA TÓ RENDSZER támogatásával a Ribizli
Zenés Vers-színház tagjaként Ribizli bohóc
látogatott el községünkbe októberben. Dél -
előtti órákban az óvodásainkat, majd este a
nyugdíjasainkat szórakoztatta. Ezeket a
prog ramokat a KSZR finanszírozta.

A rendezvényen Ribizli Bohóc a gyerekek
bevonásával adta elő mondókás-zenés-dalos
műsorát. A gyerekek aktívan vettek részt a
mű sorban, nagyon élvezték az előadást, sokat
nevettek. A dalok, mondókák a gyerekek
élet korának megfelelőek voltak, többet is -
mertek is, de új mondókát is tanultak. Összességében színvonalas, szórakoztató a gyerek számára megfe-

lelő ismeretanyaggal rendelkező műsort kaptak óvodásaink. Élmény
volt a gyermekek számára ez az előadás.

Emlékszel még? Nyugdíjasainknak ezzel a címmel tartott előadást
Ribizli bohócunk. A foglalkozáson ismert népdalokból, nótákból,
ope rettekből, sanzonokból dallamokat játszott és a résztvevőknek ki
kellett találni a dalok pontos címét, majd közösen elénekelték azokat.
A dalok közé verseket és vidám történeteket szőtt. Az előadásban
olyan a dalok csendülnek fel, melyek az idősebb korosztály életét vé -
gig kísérték. „Jaj de jó a habos sütemény”… és ahogy növekszik a kis-
lány, már nemcsak a habos süteményről fog álmodozni a „holdvilágos
éjszakán” hanem a királyfiról is. És nem maradhatott ki a „Lányok an -
gyalok” vagy a „Te rongyos élet” és hasonló vidám dalok, valamint
Heltai Jenő bohókás versei, történetei sem.  

Egy nagyon közvetlen viszonyt, jó hangulatot, vidámságot alakított
ki a résztvevőkkel. Köszönjük. 

Lumei Joli
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Ribizli zenés Vers-színház előadása Szigetbecsén



Ez év november 6-án ünnepelte 50. házas-
sági évfordulóját Juhász Károly és Kuli mak
Magdolna. A gyermekeik olyan szép ün -
nepséget, lakodalmat, szerveztek, mely méltó
hasonmása volt az 50 évvel ezelőttinek. A
családról a szeretet, a békesség, az öröm
sugárzott és sugárzik nap mint nap. Ezért is
kerestem fel a még mindig nagyon fiatalos,
vidám természetű házaspárt, mondják el,
hogy szerintük mi a hosszú, boldog házasság-
nak a receptje, van-e receptje?

Magdolna meghatódottan emlékezett vissza
arra az időszakra, amikor megismerkedtek: 

– Én csak leányka voltam, amikor ő már
legénykedett. A munkából hazafelé a ráckevei
héven ismerkedtünk meg. Karcsi meglátott,
köszönt és kérdezte, hogy másnap is ezzel a
járattal jövök-e, mert szeretne látni még. Én
jöttem ugyanazzal a járattal, de ő eggyel
korábban, de megvárt az állomáson, s bicik-
lijével akart hazavinni. Azt mondta „Te leszel
az én feleségem.” Így is történt. Sze relem első
látásra. Találkozásainknak nem örültek szüle-
ink, mivel nagyon szigorú nevelést kaptunk.
Én még nagyon fiatal voltam, még két évet
kellett várni az esküvőig, amíg nagykorú let-
tem. Mindig rajongtam a gyermekekért, ezért
házasságunkban is több gyer meket vállaltunk
és nem is vártunk vele sokáig. Tizenkilenc
éves koromban megszületett első lányunk
Magdika, majd utána még a kettő lány gyer-
mek Edit és Kriszti. „Nagyon örvendek an -
nak, hogy fiatalon is megélhettem és idősebb-
ként is megélhetem a nagymama időszakot.
Három gyermekem, három unokám van, leg-
idősebb unoka 27 éves, legkisebb 4 hónapos.
A családi ünnepségek többsége mindig itt van
Becsén a családi házban, de névnap, szüle-
tésnap váltakozva a
gyermekeinknél van me g -
tartva. 

Meglátása szerint azo k-
nak a nőknek, akik csalá-
dot szeretnének, még fia-
tal korban kell vállalniuk
gyermeket. A fiatal szülő
és nagy szülő több türe-
lemmel és játékos kedv -
vel fordul az apróságok
felé, nem úgy, mint az
idősödő ember, akinek
már fogytán a türelme és
az ereje is. Hogyha meg-
találod azt az embert,
akivel el tudod képzelni a
jövőt, és biztos vagy
abban, hogy számodra ő

a legtökéletesebb társ, akkor nincs sok értel-
me várni az idő múlását, hogy egy picit felnő-
hess. A tény, hogy fiatalon házasodtak össze,
voltaképpen lehetőséget adott arra, hogy
minél több idejük legyen a közös életük kiala-
kítására, valamint abban is segítségükre volt,
hogy minél megalapozottabb és kiegyensú-
lyozottabb életet élhessenek.

A házaspár boldog, kiegyensúlyozott és
sze retetteljes családban él. Ezt Magdika an -
nak is köszönheti, hogy a szülőktől kapott
szi gorú, fegyelmezett nevelést továbbadta a
gyermekei felé is. Gyermekei a mai napig
ma gázzák, tiszteletben tartják korukat, véle-
ményüket, tanácsaikat. Nincs olyan nap, ami-
kor ne telefonálnának haza hogylétüket kér-
dezve. A hosszan tartó házasság titkaként ta -

lán az alkalmazkodás határozható meg sze-
rinte, de egyik legfontosabb, hogy szerelem-
ből házasodjanak a felek, hiszen annak idején
ő is azt hitte, „férjéből áll a világ”. A szerel-
met aztán a szeretet, az összetartozás és a csa-
lád követi – ezek pedig mind megerősítői és
segítői a jó házasságnak. Mindemellett az
őszinteség és az egyetértés is meghatározó:
ezek nélkül ma nem úgy gondolnának az el -
múlt 50 évre, mint röpke pillanatra. 

Akárcsak mások kapcsolatát, az ő együtt-
élé süket is beárnyékolja alkalomadtán a
gond, de a hullámvölgyeiken minden esetben
az egymás iránt érzett szerelmük, szeretetük,
türelmük és bizalmuk segíti át őket. Nagyon
fontos a problémák kibeszélése és megbeszé-
lése minden nehéz esetben. Jó érzés, hogy

mindig van mellette vala-
ki, akivel örömét, bánatát
egyaránt megoszthatja. 

A házasságkötés szerin-
te nem életkor függvénye,
hiszen fiatal korban is fel-
nőhet az ember ahhoz, hogy
elköteleződjön. Idős korban
pedig csak kapkodja a fejét,
és azt nézi, merre repült el
az együtt töltött 50 év. 

Gratulálunk Mag dol-
nának és Károlynak a
szép évfordulóhoz! Még
további boldogságban,
egészségben, szeretetben
teljes éveket kívánunk!

Lumei Joli  
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ARANYLAKODALOM



Életünkben számtalanszor búcsúzunk, s mire feleszmélünk, az, kitől búcsút vettünk már ott is hagyott. A ballagó, búcsúzó diákok ese-
tében ez fordítva van, ők hagyják ott az iskolát, ahová kilenc évig jártak és elindulnak a nagybetűs Életbe. A tovatűnt évek után mindig
nagyon jó érzés újból találkozni, akár spontán a szomszéd faluban, akár egy idegen városban, vagy alaposan megszervezve egy közös
helyen és felidézni az elszállt iskolai évek megannyi szép emlékét. Ezért az öreg diákok ilyenkor nyáron számtalan osztálytalálkozót
szerveznek országszerte és a találkozás pillanatában alaposan megnézik egymást, aztán felkiáltanak: Jaj de sokat változtál! Te is! – vágja
rá a másik.

Így történt ez községünkben is, amikoris az 50 éves osztálytalálkozóját ünnepelte az egy-
kori Szigetbecsei Iskola 1971-ben elballagott 8. osztálya – tájékoztatta lapunkat Kiss
Ildikó, az osztály volt tanulója. A találkozót 2021. október hóban tartották meg. Az egy-
kori 16 fős osztályból 11-en és Losonczi Lajos tanár úr tudott elmenni. 

A Szigetbecsei Krónika nevében is gratulálunk a volt osztálytársaknak ezen szép kerek
évfordulóhoz. További szép éveket, egészséget, boldogságot kívánunk! 

Az osztály névsora: Almási György, Brodman Ibolya, Domsitz Lujza, Feigl József,
Holdonner András, Illés Ernő, Kajos Erika, Kancsár Zoltán, Kovács Gábor, Kiss Ildikó,
Kövi Mária, Lerner Márton, Sánta Julianna, Schwarczenberger Imre, Végh László,
Wágner János.
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50 éves osztálytalálkozó
1971-2021

Vágány József
Ötven év

Ötven év az életünkből,
ez olyan gyorsan elszaladt,

mint a könny a két szemünkből,
mely lecsordul egy perc alatt!

Ötven éve elindultunk
ismeretlen utakon;

Akkor bele nem gondoltunk,
mily teher lesz vállunkon!

Ötven éve elköszöntünk,
nem néztünk, csak előre.
Azóta már összejöttünk

kevésszer kis időre.

Ötven éve nem sejtettük,
mi vár ránk az életben.

Az első leckét nem értettük,
és ez nem volt véletlen!

Azután az évek teltek,
távolodtak útjaink.

A leckék egyre nehezedtek,
és velük együtt álmaink!

Az ötven évben megtanultuk
az élet összes leckéjét.

Az utódoknak megmutattuk
a rossznak is a szépségét!

Ötven évet öregedtünk,
de éltettek a remények.

Boldogságban tündököltünk,
bár fájdalmak sem kíméltek!

A feladatot mind megkaptuk,
a tankönyveket nem lapozzuk előre.

Az összes példát megoldottuk,
de bizakodva nézünk még a jövőbe!

Büszke lenne minden tanár,
ki valaha is tanított.

Célba ért a diákja már,
kit ötven éve indított!

Ötven év az életünkből
elillant egy perc alatt.

A gyermekkori emlékekből
nekünk csak a szép maradt!
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Mindenszentek ünnepe a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknap-
ja, a protestantizmus az elhunytakról emlékezik meg november 1-jén. Az ezt
követő halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való
általános megemlékezés napjává, ezekben a napokban gyertyát, mécsest gyújtunk
elhunyt szeretteink emlékére. 

„A pogány kultuszok félelemmel gondoltak az elhunytakra november táján, ám a
kereszténység megszületése óta a megbékélés határozza meg az utolsó őszi hónap
kezdetét – hallhattuk ezen gondolatokat Gájer László egyetemi tanártól. 
A halottakról a kereszténység előtti időkben is megemlékeztek, ám míg a kelta hit-
világ szerint a halottak átköltözése a túlvilágra megzavarta az élők világát, a
keresztények szerint imádsággal segíteni lehet az üdvözülésüket. 
A földi életet ugyanis nem mindenki üdvözülésre készen fejezi be, így ők haláluk
után, az érdemszerzés idejének végeztével az élőktől kaphatnak támogatást.
Mindenszentek ünnepe és halottak napja ezért a remény mellett az imádság köte-
lességére is figyelmezteti a hívőket. 
Az évnek ebben az időszakában ezért is élénk a keresztény felekezetek liturgikus
élete, az egymás után következő ünnepnap és emléknap a remény üzenetét hor -
dozza – hangsúlyozta Gájer László. Hozzátette, hogy mindkettő több mint ezeréves
hagyomány a nyugati világban, hiszen a keresztényüldözések áldozatait már a 2-3.
században is tisztelték, míg az üdvösségbe el nem jutottakról a 9-10. század óta
emlékeznek meg ilyenkor.” 

Általános szokássá vált hazánkban, így községünkben is a temetőben rendbe tet-
tük, virággal díszítettük a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtottunk a halottaink
üdvéért. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi, a katolikus egyház szer-
tartása szerint a „temetők nagy keresztjénél” ma is elimádkozzák mindenszentek
litániáját és megáldják az új síremlékeket. A magyar nép körében ezen a napon
harangoztattak a család halottaiért, máshol ételt ajándékoztak a szegényeknek.
Sokan úgy tartották, hogy a halottak ezen az éjszakán kikelnek a sírból, ezért a
családi lakomán nekik is terítettek, és minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy
eligazodjanak a házban.

Halottak napja – Mindenszentek

Megbékélést hoz a halottakra az emlékezés

Halottak napján

Verőfényes, halk őszi napon
Mécsek gyúlnak itt is, amott is.

Kivirágzik sok árva halom,
Hófehér rózsák hullnak hangtalan

A szürke rögre.
Halottak napja van.

A szél zizeg, suhan zörögve,
Mint túlvilági titkos üzenet.

Hát igy lesz már bús mindörökre?
Felnézek: a nap könnyek közt nevet,

Csak a fejfák súgják a nemet.
Zokogásba fullad a szavam,

Halottak napja van.

Mit gyászolunk? hitet, szerelmet,
Egy álomnál tündéribb valót.

El nem csókolt csókot, százat, ezret,
Bűnöst, hűtlent és vérforralót.

Még ajkamon kisért illata
S nem sodorja onnét el, csak a

Vén halál maga.
Ő cirógatja ma barna hajam.

Halottak napja van.

(Ölvedi László)
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MALENKIJ ROBOT

Emlékezzünk kegyelettel, tisztelettel

2021. november 7-én a szentmise után
emlékezést tartott a Német Nemzetiségi
Ön kormányzat a MALENKIJ ROBOT
ÁLDOZATAIÉRT, majd az Egyházkö zös -
ség, a Német Nemzetiségi Önkormányzat
és a Szigetbecse Község Önkormányzat
kép viselői megkoszorúzták a templom kert-
jében lévő emlékművet. 

1944 decembere gyászosan végződött
sok-sok sváb családnak. Pontos számok
nin csenek, de több tízezer civilt bélyegez-
tek meg egy életre az internálással. Az el -
hur coltak 1/3-a – nem bírva a megpróbálta-
tásokat, az éhséget, a hideget – belehalt eb -
be a „kicsi munkába”.

A többiek, 3, 4, 5 év múlva, megkesered-
ve, egészségileg tönkretéve, kifacsart lélek-
kel, de haza jöhettek.

A megélt szenvedésekről hallgatni kel-
lett. Szigetbecsén 1944. december 28-án
egy orosz katona és egy helybeli ember te -
relte a népet a községházára. Kezükben volt
egy lista 118 névvel. Azt mondták nekik,
hogy 2 hétre mennek a bankházi repülőtér-
re dolgozni, és vigyenek magukkal 2 heti
élelmet, meleg ruhát, cipőt, ágyneműt. 

Először Kiskunlacházára vitték őket,
majd bevagonírozták őket marhavagonokba
és elindult a vonat az ismeretlen messzeség-
be Novidombász, egy kietlen bányásztele-
pülés volt a végállomás. Az orosz tél der-
mesztő hidege, a kétségbeesett bizonytalan-
ság, a bányában végzett kemény munka

nehezen hitette el velük, hogy mindez túlél-
hető. A honvágy is szinte elviselhetetlen
volt. A halál pedig ott leselkedett és szedte
a gyengéket. Vérhas, fertőzések, balesetek,
éh- és fagyhalál tizedelte ezeket a legyen-
gült szervezetű embereket. Nekik, a közben
befejeződött háború sem hozta meg a sza-
badságot. 

A betegeket, munkaképteleneket 2-3 év
után hazahozták. Vézna testtel, kiégett lé -
lekkel, de újra itthon voltak.

Az utolsó csoport (71 fő) 1949. november
5-én ért haza Szigetbecsére. 

Sajnos azóta már mindannyian meghal-
tak. Közülük sokan szép kort megéltek. 

Lerner Mária



1956. október 23-ára emlékeztek 2021.
október 22-én a Szigetbecsei Általános
Iskola tanulói. Megható, a forradalom szelle-
miségét idéző ünnepi műsort a 6. osztályos
tanulók előadásában láthattuk. Köszönet a
fel készítő tanároknak: Györkéné Varsányi
Andreának, Parti Katalinnak, Kőhegyiné
Lengyel Anikónak, Csoba Attilánénak és
Pilczinger Zsoltnak, valamint a közreműkö-
dő tanulóknak.

„1956. október 23-a örökké élni fog a sza-
bad emberek és nemzetek emlékezetében. E
nap a bátorság, az öntudat és a győzelem
napja volt. A történelem kezdete óta nincs
még egy nap, mely világosabban mutatja az
ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság
iránt – bármily kicsi is a siker esélye, s bár-
mily nagy is az áldozat, amit követel.” 

John F. Kennedy (1960)

1956 őszének eseményei nehezen feledhe-
tők azok számára, akiket megkínoztak, akik-
ben soha el nem múló sebeket ejtettek. A tör-
téntekkel kapcsolatban az emberi megnyilvá-
nulásokba még ma is gyakran közöny ve -
gyül.

Igaz, 1989 óta jelentős változás követke-
zett be az 56-os események megítélésében.
1956 világtörténeti jelentőségét elismerik,
minden évben emlékezünk, koszorúzunk, fe -
jet hajtunk a sok áldozat előtt. Jelentős előre-
lépést tettünk annak érdekében, hogy ez az
ünnep a rangjának méltó helyre kerüljön az
emberek, az itthon és külföldön élő magyar-
ság tudatában és a nemzetközi megítélés
szintjén is.

A hazafiasságra nevelés különös jelentő-
séggel bír napjainkban. Elengedhetetlenül
fontos, hogy gyermekeink ismerjék történel-
münk dicső eseményeit, személyiségeit, akik
a haza, a haladás érdekében kiemelkedőt tet-
tek. Tisztelettel, megbecsüléssel emlékezze-
nek azokra, akik a magyarság jövőjéért éle-
tüket áldozták, szenvedéseken estek át.

Az ünneppel kapcsolatban a mai korosz-
tálynak nincsenek otthonról vagy az óvodá-
ból hozott élményeik, benyomásaik. Pozitív
élményeket, benyomásokat a tanároknak kel-
lett kiváltani az ünnepi megemlékezés során.
Úgy érzem, a tanárok elérték a kellő hatást.
Türelmet, fegyelmezettséget tapasztaltam
mind a fellépők, mind pedig a őket néző és
hallgató gyermekek körében. 

Köszönjük.
Lumei Joli
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Iskolai megemlékezés az október 23-i forradalom

és szabadságharcra
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Kórusunk majdnem 1 évvel ezelőtt, egy spontán ötlettől vezérelve
alakult, amikoris egy decemberi estén néhányan felkerekedtünk,
hogy kántálással örvendeztessünk meg néhány falubélit. Ez az ese-

mény mindannyiunkat megérintett, ezért nem is volt kérdés, hogy
folytatni fogjuk az együtt éneklést. Időközben néhány taggal bővült
csapatunk, így mára 15-en vagyunk ebben az amatőr dalárdában.

Amikor a helyzet engedi, hetente összejárunk próbálni.
Készültünk már március 15-i műsorral, júniusban meglep-
tük a makádi Thúry József Általános Iskola ballagó diákja-
it, énekeltünk esküvőn és szeptemberben pedig az a meg-
tiszteltetés ért minket, hogy a makádi Palacsinta Fesztiválon
felléphettünk a ZoZi Top zenekarral. Ezt, nagy örömünkre,
novemberben is megismételhettük Szigetbecsén. Mind e -
mellett a Makádon épült új létesítmények átadó ünnepségén
is elénekelhettük néhány kedvencünket.

A zene és az éneklés szeretete hozott össze minket, de
nemcsak ez tartja össze a több generációból álló közössé-
günket. A meghitt beszélgetések, a vidám hangulatú próbák,
a különféle programok, amikben együtt veszünk részt, egy
őszinte baráti társasággá alakította csapatunkat.

Szabó- Bognár Orsolya kórustag

Szigetvégi szomszédolás
November 6-án – meghívásunkra – Szigetbecsére látogatott Makádról a Zozi TOP zenekar, valamint a Világi Lokál. Bemutatkozásuk jól sike-
rült, kellemes zenei estet tartottak a művelődési házunkban. Fellépésük után a nosztalgia diszkóban kedvére rophatták a táncot a megjelen-
tek. 
A Zozi TOP zenakarról röviden: 2018. augusztus 31-én Makádon alakult a zenekar környékbeli, illetve a térséghez kötődő, rockzenét ked-
velő muzsikusokból. Nem kizártan együttesnek tartják magukat, hanem igazi baráti társaságnak. Tagjaik: Liptai Melitta – vokál, Vank Viktória
– billentyűs hangszerek, Vank Zoltán – dobok, Ifj. Togyeriska Imre – basszusgitár, Zsarnovszky András – gitár, Illés Norbert – gitár. Állan-
dó vendégeik Szölgyémi Melinda és Erdős Zsolt énekesek. 

Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasá-
gi munkák befejeződéséhez, illetve az advent közeledtéhez kötődnek,
másrészt ahhoz a legendához, amely szerint Szent Márton egy liba -
ólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de
a ludak elárulták gágogásukkal.

Szigetbecsén ez idáig minden évben megrendezték ezt a népszo-
kást, de sajnos ebben az évben a covid járvány miatt elmaradt. Szent
Mártonról azért a krónikában megemlékezünk.

A fiatal Márton a római légió katonájaként szolgált. A legenda sze-
rint Franciaországban portyázott társaival, amikor egy didergő koldus

kérte a segítségét. Az önzetlen katona kettévágta talárját, és felét a
szegény embernek adta. Ezután sokan úgy tartották, hogy a koldus
maga Jézus Krisztus volt. Később Márton a légióból kilépve papként
folytatta az életét, és a libáknak köszönheti, hogy végül Tours püspö-
kévé választották. Hiába próbált ugyanis közéjük bújni, a libák han-
gos gágogásukkal leleplezték, így vállalnia kellett a rá váró feladatot.
Mártont 371-ben szentelték a város püspökévé. Kiemelkedő hittérítő
munkát végzett, tevékenységét számtalan csodás gyógyulás kísérte.
Istent a 397. november 8-án bekövetkezett haláláig szolgálta. Testét,
három nappal később, épp november 11-én helyezték örök nyuga-
lomra. Nem sokkal később szentté avatták, ő a természetgyógyászok
védőszentje.

Szent Márton – november 11-e

A Világi Lokál bemutatkozása
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Tájékoztatás az október-november hónapban
meghozott önkormányzati döntésekről

Szigetbecse Község Önkormányzatának
képviselő-testülete a fokozódó vírushely-
zet ellenére, az óvintézkedések betartása
mellett az utolsó negyedévben is teljes erő-
bedobással dolgozott. A 2021. október 6-
án és 2021. november 3-án (rendkívüli) és
november 9-én megtartott testületi ülésen
az alábbi döntések születtek: 

Szigetbecse Község Önkormányzat
Kép viselő-testülete úgy döntött, hogy hoz-
zájárulását adja ahhoz, hogy az önkor-
mányzat tulajdonában lévő Szigetbecse
036/1 és a 038/2 hrsz-ú ingatlanok részte-
rületén önerdősüléssel létrejött faállomá -
nyok szabad rendelkezésű erdővé minősí-
tését követően a Pilisi Parkerdő Zrt. saját
csereerdősítési kötelezettséget teljesítsen
az ingatlanok, összesen 3,41 ha-os részte-
rü  letének az Országos Erdőállomány
Adattárba (továbbiakban: Adattár) emelé-
sével. A szóban forgó területek tulajdonjo-
ga jelen jogügylettel nem változik, azon-
ban az Adattári nyilvántartásba kerüléssel
a művelésiág-változást a tulajdonosnak 30
napon belül el kell indítania. A Pilisi Park -
er dő Zrt. (mint szerződött partner) vállalja,
hogy a fenti területek Adattárban történő
nyilvántartásához adott képviselő-testületi
hozzájárulás, illetve az Adattári átvezetés
nyomán Szigetbecse Önkormányzat részé-
re külön szerződés alapján hektáronként
1.500.000 Ft + Áfa/ha területbiztosítási dí -
jat fizet meg. A képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármestert a Pilisi Park erdő
Zrt.-vel kötendő szerződés aláírására.

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szigetszentmiklósi
Já rási Hivatal Népegészségügyi Osztály
iránymutatásait követve az önkormányzati
fenntartású Szigetbecsei Tóparti Óvoda
(2321 Szigetbecse, Petőfi S. u. 23.) két
cso portjában (Katica és Mókus) 2021.
november 04. napjától 2021. november 12.
napjáig rendkívüli szünetet rendelt el, több
dolgozónál igazolt COVID fertőzés miatt,
valamint azért, mert azok az óvodai dolgo-
zók is karanténba kerültek, akik eddig nem
vették fel az oltást. A fenti rendkívüli szü-
net időtartama alatt a gyerekek igazoltan
vannak távol az intézménytől. A karantén-
nal nem érintett gyermekek számára az
óvoda biztosítani tudja az ellátást.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
költségvetési rendelet Szigetbecsei Tóparti
Óvoda költségvetési sorokon belüli átcso-
portosítását engedélyezi a költségvetési fő -
összeg változatlanul hagyása mellett.

***

Szigetbecse Község Önkormányzat Kép -
viselő-testülete a 15/2021.(XI.15.) önkor-
mányzati rendeletével módosította a 2021.
évi költségvetésről szóló 6/2021.(II.22.)
önkormányzati rendeletét.

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, mint a Felső-Ho mok -
hátság Vidékfejlesztési Egyesület tag ön -
kormányzata, a 2014-2020 közötti, 2022.
december 31-ig meghosszabbított EMVA
működési időszakban a Takarékbank Zrt.
által biztosított 22.000.000 millió forint
összegű bankgaranciához 332.375 Ft, azaz
háromszázharminckétezer-háromszázhet-
venöt forint készfizető kezességvállalást
nyújtott. 

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, mint a Felső-Ho mok -
hátság Vidékfejlesztési Egyesület tag ön -
kormányzata, egyetértett a Felső-Homok -
hátság Vidékfejlesztési Egyesület 2021.
szeptember 21-ei közgyűlésén hozott
6/b/2021. 09. 21. számú közgyűlési hatá -
ro zattal, amely szerint a Takarékbank Zrt.-
től igényelt egy éves futamidejű folyó-
számla hitel 2022. december 31-ig történő
meghosszabbításával kívánja működtetni a
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egye-
sületet, és a 20.000.000 Ft összegű hitel fe -
de zeteként az önkormányzat lakosságará-
nyosan 302.159 Ft, azaz háromszázkettő-

ezer-százötvenkilenc forint készfizető ke -
zes séget vállal. A kezességvállalás vissza-
vonásig érvényes. 

***

Szigetbecse Község Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2022. évben a helyi adók és bérleti díjak
mértékét nem változtatja meg. 

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete Szigetbecse Község
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy ha -
tározott, hogy az üdülőterületi bérleti szer-
ző déseket egy évvel 2022. december 31-ig
meghosszabbítja.

A képviselő-testület az üdülőterületi föld-
terület bérleti díját az alábbiak szerint álla-
pítja meg 2022. január 1-jei hatállyal.

– Napospart sor 208.  (2177/9 hrsz)
165.000 Ft/év

– Királyréti Duna sor 29. (2007/31 hrsz)
350.000 Ft/év

– Királyréti Duna sor 105. (2955 hrsz)
215.000 Ft/év

– Királyréti Duna sor 176. (2880 hrsz)
165.000 Ft/év

A képviselő-testület felkéri a polgármes-
tert, hogy a változásról, a bérlőket értesítse.

***

Szigetbecse Község Önkormányzat Kép -
viselő-testülete úgy határozott, hogy Szi -
getbecse Község Önkormányzat kizáróla-
gos tulajdonában lévő 2177/9 hrsz-ú;
2007/31 hrsz-ú; 2955 hrsz-ú; és 2880 hrsz-
ú üdülőterületi ingatlanait felajánlja a je len -
legi bérlőknek megvételre. A Képvise lő-
tes tület az üdülőterületi ingatlanok vételárát
30.480 Ft/m2 összegben határozta meg.

A Képviselő-testület által meghatározott
vételárak 2022. január 1-től 2022. december
31-ig érvényesek. A Képviselő-testület



megbízta a jegyzőt, hogy az üdülőterületek
bérlőit a képviselő-testület döntéséről tájé-
koztassa.

***

Szigetbecse Község Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy ifj.
Méri Lajos kérelmét támogatja, és a 017/3
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 9247 m2

területű termőföldet művelés céljából hosz-
szú távú bérletbe adja. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a bérleti szer-
ződés megkötésére.

***

Elkészült a Balassi téren a térkövezés.

***

Szigetbecse Község Önkormányzat Kép -
viselő-testülete megalkotta a 16/2021. (XI.
1 5.) önkormányzati rendeletét a 2021. évi
szo ciális tüzelőanyag juttatásának szabálya-
iról. 

***
Szigetbecse Község Önkormányzat

Kép vi selő-testülete megalkotta a 17/2021.
(XI. 15.) önkormányzati rendeletét az
egészségügyi alapellátás körzeteinek meg-

állapításáról és kialakításáról.

***

Szigetbecse Község Önkormányzat Kép -
viselő-testülete úgy határozott, hogy 450 db
ajándékcsomagot készíttet kb. 3 millió Ft
értékben az öregségi nyugdíjasok, a kisgye-
rekes (18 év alatti) családok és a rászorulók
részére a 2021. évi szociális keret terhére. A
képviselő-testület Keszthelyi László képvi-
selőt bízza meg az ajándékcsomagok elké-
szítésével kapcsolatos feladatokkal.

***

Szigetbecse Község Önkormányzat Kép -
viselő-testülete úgy döntött, hogy az adventi
ünnep keretein belül történő rászorulók
megajándékozásához Szigetbecse Közsé -
gért Közalapítvány részére 150.000 Ft-ot át -
ad a 2021. évi szociális keret terhére.

***

Szigetbecse Község Önkormányzat Kép -
vi selő-testülete úgy döntött, hogy Deminger
Ágnes közművelődési szakembert a Ma -
gyar Falu Program keretében közösségszer-
vező bérére elnyert pályázati összegből
2021. 12. 01-től 2022. 06. 30-ig tovább fog-

lalkoztatja. A képviselő-testület felhatal-
maz ta a polgármestert az állománybavé -
telhez szükséges dokumentumok aláírására.

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy döntött, visszalép
az NKA nyertes pályázat André Kertész
emlékére Zellei Boglárka Éva ösvény a
lel kek között című egyéni fotókiállításá-
nak megrendezésétől.

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
250.000 Ft támogatást nyújt a Ráckevei
Református Egyházközség részére a Szi -
get becsei Imaház javítási munkálatainak
elősegítése céljából a 2021. évi költségve-
tés tartalékkerete terhére.

***

A fentiekből is jól látszik, hogy a képvi-
selő-testület és a hivatal dolgozói folyama-
tosan azon munkálkodnak, hogy települé-
sünk fejlődjön, szépüljön.

Csománé dr. Dreska Hajnalka
aljegyző

2021. november-december SZIGETBECSEI KRÓNIKA 11

Szigetbecse Község Önkormányzatának
Kép viselő-testülete kérelemre, egyedi elbírá-
lás alapján önkormányzati segély keretében,
természetbeni juttatásként szociális célú
tüzelőanyag (tűzifa) támogatást nyújt a szo-
ciálisan rászorult kérelmezők részére.

A kérelmet a Szigetbecsei Közös Önkor-
mányzati Hivatal szociális ügyintézőjénél
lehet be nyújtani az erre rendszeresített
formanyomtatványon 2022. január 25.
napjáig. 
A nyomtatvány a www.szigetbecse.hu web-
oldalon a nyomtatványok menü pontban
megtalálható és a Közös Önkormányzati
Hivatalban kérhető.

A kérelmek elbírálása a benyújtási határidőt
követő 5 munkanapon belül történik a rendel-
kezésre álló tűzifa mennyiségének erejéig.

Egy ingatlanban azonos bejelentett lakcím-
mel rendelkező vagy életvitelszerűen egy
háztartásban élő személyek által benyújtott
kérelmek közül a támogatás csak egy jogo-
sultnak állapítható meg.  

A kérelemhez csatolni kell: 
a) az igénylő és a vele egy háztartásban élő

valamennyi személynek a kérelem be -
nyúj tását megelőző havi jövedelméről
szóló igazolást. 

b) a jogosultsági feltételeket igazoló egyéb
iratokat. 

A támogatás igénylésének feltételeit Sziget -
becse Község Önkormányzata által kijelölt
személy helyszíni szemle keretében ellen-
őrizheti.  
A támogatás megállapításakor előnyben kell
részesíteni azt a kérelmezőt, aki a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény szerint: 

a) aktív korúak ellátására, 
b) időskorúak járadékára, 
c) lakhatáshoz kapcsolódó települési

támogatásra – tekintet nélkül annak ter-
mészetbeni vagy pénzbeli formában
történő nyújtására – jogosult, 

d) gyermekét egyedül nevelő szülő vagy
gyám. 

e) halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
meket nevel. 

Támogatásra jogosult továbbá az a kérel-
mező, aki: 

a) egyedül élő, illetve gyermekét – kiskorú
vagy nappali tagozaton tanulmányokat
folytató – egyedül nevelő – feltéve,
hogy a háztartásban az egy főre jutó ha -
vi jövedelem nem haladja meg a min-
denkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 400%-át, (4 x 28.500 =
114.500 Ft)

b) két vagy több együtt élő esetén a csa-
ládban az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 300%-át,
(3 x 28.500 = 85.500 Ft)

A nyújtható támogatás mértékét a kedvező-
en elbírált kérelmek száma határozza meg,
amely nem lehet több háztartásonként 5 m3-
nél.

Az Önkormányzat szociális célú tűzifa támo-
gatásként +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átla-
gosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzi-
fát biztosít.

Szociális tűzifa igénylése



Szigetbecse Község Önkormányzata a Ma -
gyar Falu Program pályázaton az önkor-
mányzati tulajdonban lévő ingatlanok fel-
újítása pályázaton indult és szolgálati lakás
felújítására 29.741.800 Ft támogatást nyert.
Az elnyert támogatási összegből a Makádi
u. 57. sz. alatti kétlakásos épületet kívánjuk
felújítani.

Az 1930-as években épült a földszintes
épület, melyben két külön bejáratú szolgá-

lati lakást alakítottak ki. Az épület jó tartó-
szerkezeti állapotban van, de falazatai alul-
ról nedvesednek, épületgépészeti és elekt-
romos hálózatai elavultak, nyílászárói és
hőszigetelése korszerűtlen. Az első lakás
alaprajzi elrendezése az egymásból nyíló
szobákkal és fürdővel, sötét étkezővel
meglehetősen kedvezőtlen. 

Monolit beton sávalapokon vályogtégla
falazatok épültek. Később a tornác egyes
részeit téglafalakkal beépítették.

A padlásfödém borított fagerendás, a tető-
zet faszerkezetű, hornyolt cserépfedéssel, a
nyílászárók faszerkezetűek. A falak a vizes
helyiségekben 1,5 m magasságig csempe-
burkolatúak, ezen kívül vakoltak, festettek.

A TERVEZETT ÁTALAKÍTÁSI MUN -
KÁ LATOK:

Az átalakítás során a falazatok elbontásával
és építésével kedvezőbb alaprajzi elrende-
zést alakítunk ki az első lakásban. A hom-
lokzat hőszigetelésével megvastagodó fal
miatt az épület hosszoldalain a tetőereszt
meg kell nyújtani, mely vízcsendesítő
kialakításával és az esőcsatorna áthelyezé-

sével jár. A tetőre hálózatra termelő napele-
mes rendszert telepítünk.

A TERVEZETT FELÚJÍTÁSI MUNKÁ -
LA TOK:

A teljes vizesblokk, fűtésrendszer, és az
elektromos hálózat felújításra kerül. A fel-
újítás során a nedves falakat sajtolásos
tech nológiával utólagos falszigeteléssel lát-
juk el. A hálózatok, a fűtési rendszer, a sza-
niterek, a belső és külső nyílászárók és a
beépített konyhabútorok megújulnak, a tel-
jes épület új homlokzati hőszigetelő rend-
szert és hőszigetelt álmennyezetet kap. 

A teraszt használható méretűre bővítjük és
az épület elé járdát építünk.

Fentieken kívül a meglévő teraszburkolat
bontására és új beton térkő burkolat készí-
tésére is sor kerül. A jelenlegi megdőlt,
repedt betonlábazat, drótfonat és acélkapuk
bontásra kerül, új ponthegesztett, szintere-
zett acélhálós kerítés készül betonlábazat-
tal, 1db egyszárnyú és 1db kétszárnyú acél-
kapu kerül beépítésre. Terveink szerint a
konyhabútor is beépítésre kerül. 

Lumei Joli
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Szigetbecse Község Önkormányzata a Magyar Falu Program
pályázaton indult és kommunális eszköz beszerzésére 14.999.571
Ft-ot nyert el. Az elnyert támogatásból az ISEKI TM 3217 AL
kompakt traktor gépösszeállítást fogjuk megvásárolni.

A traktor részei: 

- ISEKI TM 3217 AL (24 LE) alapgép bukókerettel
- (- terepgumival, elöl 6-12, hátul 9.50-16
- - biztonsági bukókeret
- - közúti szett, vonószem
- hidraulikavezérlő bukókeretes gépekhez 
- (kettősm. úszóállással)
- Frontemelő Kat. 0 gyorscsatlakozó 
- háromszöggel 
- AV hidraulikacsatlakozó elöl (2 darab) 
- Útválasztó szelep 6/2 elektromágneses 
- vezérléssel)
- ISEKI homlokrakodó
- SSM54 has alatti oldalkivetéses kasza
- Fű- és lombgyűjtő tartály GLS 550
- hidraulikus alacsony ürítéssel.
- RSM 150 hótolólap
- FAZA F függesztett műtrágyaszóró
- Farmer 12 egytengelyes pótkocsi, 3 oldalra

billenthető

Magyar Falu Programban elnyert pályázatok
Kommunális eszköz beszerzése 

Szolgálati lakás felújítása
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Szigetbecse Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a
„VEKOP-6.1.1-21 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című
felhívásra. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul
meg.
Az önkormányzat a 103,00 millió forint vissza nem térítendő európai
uniós támogatás segítségével, új 8 férőhelyes bölcsődét épít.

Projekt azonosítószáma: VEKOP-6.1.1-21-2021-00029

Jelen projekt célja új egycsoportos 66,9 nm hasznos alapterületű és
20,3 nm teraszú mini bölcsőde építése. A projekt eredményeképpen 8
új bölcsődei férőhelyet hoz létre a község.

Önkormányzatunk törekszik a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény lét-
rehozására, így a projekt hozzájárul a családok életminőségének javí-
tásához és a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez. A fejlesz-
tés a bölcsődei ellátási formához való hozzáférést segíti elő, ezáltal
hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásá-
hoz, a családok segítéséhez.

A projekt hatására bővül a foglalkoztatás, a nők munkába állása és
szülés utáni munkafelvétele könnyebbé válik. 

A projekt keretében Szigetbecse Község Önkormányzata vállalta,
hogy intézményi szinten a projekt keretében 2 db új munkahelyet hoz
létre teljes munkaidőben. Az új munkahelyek létrehozásának köszön-
hetően a projekt hozzájárul a munkanélküliség csökkentéséhez is.

A beruházás kapcsán a kiviteli tervek előkészítése zajlik, a közbeszer-
zési eljárás elindítása 2022. I. negyedévére várható.

A beruházás tervezett befejezése 2023. 05. 30.
Sósné Michélisz Edina polgármester

SZIGETBECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

SZIGETBECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BÖLCSŐDE BERUHÁZÁSA

Szigetbecse Községért Közalapítványunk pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program Falusi Civil
Alap keretében a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatására. A pályázatunk sikeres volt
és 5.966.600 Ft támogatást nyertünk.

A pályázat beadásának előzménye volt, hogy a Balassi téri tóparton lévő volt daráló épülete eléggé elha-
nyagolt állapotba került. Tulajdonosai már több éve átadták használatra az önkormányzatnak, de a tulaj-
donba adást csak 2020-ben sikerült megoldani. Akkor ugyanis a Kiss család (Kiss Jenő, volt tsz-elnök
gyermekei) ajándékozás címén az önkormányzatnak, illetve alapítványunknak felajánlották az épületet.
Ekkortól nyílt meg a lehetőség a felújítására. Önkormányzatunk az épületet a Közalapítványunknak átad-
ta azzal, hogy nézzük meg a pályázati lehetőségeket, s tervezzük annak hasznosítását. 

Így került sor a pályázat beadásá-
ra. A projektterv szerint az épület
teljes belső és külső felújítására fog
sor kerülni. Az épület tetejére lépcső
fog felvezetni, ott korlát épül, pa -
dokkal, virágtartókkal. 

Első ütemben ez a terv, majd több
anyagi forrás, támogatás összegyűj-
tése után kilátó is épül a tetejére. 

Az épület belső terében különböző
kiállításokat szeretnénk rendezni. 

Lumei Joli

A volt daráló épületének felújítása



Egy teljes éved kihagyását követően ez év október 03. napján
megindult a Pest Megyei Sakkszövetség által kiírt 2021-2022. évi
sakk bajnokság, több csoportban.

Szigetbecse a korábbi évekhez hasonlóan a megyei I. osztályban
vesz részt a küzdelmekben.

November 28. napjával bezárólag az ismételten kialakult jár-
ványhelyzet ellenére a betervezett négy őszi forduló rendben lezaj-
lott, amelyeket csapatunk két csapatgyőzelemmel és két csapatve-
reséggel zárt. Jelenleg 19 táblaponttal és 4 csapatponttal rendelke-
zünk, ezzel az 5. helyről várjuk a tavaszi folytatást.

Az eredményeink:
1. Törökbálint – Szigetbecse 

6,0 – 4,0 (idegenbeli mérkőzés)
2. Szigetbecse – Vác 

5,5 – 4,5 (hazai mérkőzés)
3. Dunaharaszti – Szigetbecse 

7,5 – 2,5 (idegenbeli mérkőzés)
4. Szigetbecse – Gödi SE 

7,0 – 3,0 (hazai mérkőzés).

Csapatunk kiegyensúlyozott játékot mutatott az elmúlt négy for-
duló után. Mindössze egy alkalommal szenvedtünk nagyobb ará-
nyú vereséget a csoport favoritjának számító, igen erős játékosál-
lománnyal rendelkező Dunaharaszti ellen – ebben szerepet játszott
az is, hogy megbetegedések miatt csak nyolc fővel tudtunk képvi-
selni a településünket.

Ugyanakkor az utolsó fordulóban a Gödi SE ellen kiköszörültük
a csorbát. 

Szigetbecse SE sakk szakosztálya nevében ezúton szeretném
megköszönni valamennyi érdeklődő és sakkbarát egész évi figyel-
mét, egyben szeretnék kellemes karácsonyi ünnepeket és eredmé-
nyekben gazdag boldog Új Évet kívánni minden kedves olvasó-
nak.

Schwarczenberger Zsolt Antal
szakosztályvezető 

A biztosított készenléti idő:

Hétfő-péntek: 20:00 – 07:00

Szombat: 08:00 – 13:00, 14:00 – 19:00,

20:00 – 24:00

Vasárnap: 24:00 – 07:00, 08:00 – 13:00,

14:00 – 19:00, 20:00 – 24:00

Hétfő: 24:00 – 07:00
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Sakk hírek
Tájékoztatás a Pest megyei csapatbajnokság I. osztály küzdelmeinek állásáról

Fogászati ellátás
A települési önkormányzatnak az egészségügyi alapellátás keretében gondoskodni kell a fogorvosi ügyeleti ellátásról. 
Szigetbecse Község Önkormányzata ezen feladat ellátására szerződést kötött a Semmelweis Egyetemmel. Ennek alapján a fogászati
ügyeleti ellátást mostantól visszavonásig az egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktatási intézete biztosítja.

Címe:1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.

Ünnepnap a vasárnapi készenléttel megegyező. Ellátotti kör: az önkormányzat közigazgatási területén 1akó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek. 



57 kilométeres szakaszon fog megújulni a Ráckevei-(Soroksári)-Duna. A projekt keretei közt megtisztítják és mélyítik a folyót, valamint a
partszakaszt is rendbe hozzák.
A Ráckevei-Duna rendbetétele 4 budapesti kerület és mintegy 21 település több mint 380 ezer lakójának mindennapjait érinti köz-
vetlenül.
Európai uniós projekt keretében a kormányzati Budapest Fejlesztési Központ (BFK) megkezdte a projekt előkészítését és tervezését. 2024-re
befejezik azt, és beszerzik a megvalósításhoz szükséges minden vízjogi és környezetvédelmi engedélyt.
A fejlesztés után budapestiek és a környéken élők újra birtokba vehetik a Dunát és a Duna-partot. A Ráckevei-(Soroksári)-Dunán a követke-
ző évek egyik legjelentősebb környezetvédelmi beruházását készítik elő. A Kvassay- és a Tassi-zsilip között mintegy 57 km hosszú folyó-
szakaszon szeretnénk javítani a vízminőségen, és elérni, hogy a vízpart jóval több helyen megközelíthető legyen.
A Ráckevei-Duna megújítása fontos a vízminőség, a vízi élővilág és a természeti környezet megőrzése miatt. Feltétele annak, hogy a buda-
pestiek és a környéken élők igazán birtokba vehessék a folyót és a vízpartot, és már a fővárosi szakaszon is újra fürödhessenek a folyóban,
hogy visszatérjen az az élet és zsibongás, ami egykor a Kis-Dunát jellemezte: fürdőzőkkel, horgászokkal, sportolókkal, nyaralókkal, pikni-
kezőkkel.
Vízminőség javítása
A fokozott algásodás és a túlburjánzó növényzet miatt a Ráckevei-Duna sok helyen elmocsarasodott, a magas tápanyagterhelés miatt túl sok
lett az iszap és túl sekély a víz. Így viszont nagyon kevés az oxigén, ami nélkül nincs élet. Sok olyan szakasz van, ahol a vízfelület a növény-
zet miatt már nem is látható. A mellék- és holtágakba pedig inkább túlélőtúrákat érdemes szervezni, semmint kirándulást.

Itt található Európa második legnagyobb úszólápja, majdnem 8 (!) Margitszigetnyi terü-
letet ölel fel. Az úszóláp egy különleges képződmény. Olyan, mint egy nádas, csak nem kapcso-
lódik a mederhez, a vízen lebeg. Amellett, hogy otthona számtalan állatnak és növénynek, egyben
egy komplett víztisztító berendezés is. Kivonja a szerves anyagot a vízből, és elraktározza azt, így
tisztul a Duna vize. Egyedülálló természeti kincs, ezért fontos, hogy vigyázzanak rá.
A klímaváltozás miatt gyakran kialakuló villámzáporok idején gyakori, hogy a Dél-pesti
Szennyvíztisztító Telep a terhelést már nem bírja, kiönt, és a szennyvíz tisztítás nélkül ömlik
bele a folyóba. Ez orrfacsaró bűzzel jár és elszennyezi az iszapot.
A vízminőség javítása feltétel ahhoz, hogy a budapestiek és a környéken élők biztonságosan
fürödhessenek a folyóban. A Ráckevei-Dunaág vízszintje viszonylag állandó, az áramlási

sebessége alacsony, vagyis a vízminőséget leszámítva minden feltétel adott a strandoláshoz.
A BFK egy teljes körű tudományos felméréssel vágnak neki a munkának: megvizsgálják a meder állapotát, hidrológiai, kémiai, ökológiai
vizsgálatokat folytatnak.

A vizsgálatok eredményétől füg-
gően öt dolgot terveznek:
1. A felgyülemlett iszap kikotrását

– a teljes szakaszon, a Gubacsi
hídtól egészen Tassig.

2. Iszapcsapda telepítését
3. A korábbi képen 3-as számmal

jelölt partfal rendbetételét – a
Kvassay-zsilip és a Gubacsi híd
között, hogy megelőzzük az újra-
iszapolódást, és közelebb hozzuk
a folyót az emberekhez.

4. A Dél-pesti Szennyvíztisztító
ügyének megoldását – hogy a te -
lep semmilyen esetben se terhelje
a védett folyóág vizét, semmi-
képp se csorduljon onnan
szenny víz és szemét a Dunába.

5. Fenntartható, környezetbarát, in -
novatív vízgazdálkodási rend-
szert. Speciális vizes élőhelyet
(wetlandet) és természetes csa -
padékvízelvezető rendszert – a
Duna-ág pesti oldalán és a Cse-
peli közpark területén.

A projekt célja, hogy olyan tiszta legyen a Kis-Duna vize, hogy bárhol biztonságosan lehessen benne fürdeni, a kifogott hal egészsé-
ges legyen, a vízpartot könnyen meg lehessen közelíteni, a folyó mellett pedig mindenki kedvére tudjon kikapcsolódni: horgászni,
sportolni, fürdeni, sétálni. És maradjon meg a páratlan természeti környezet.
Fotó: www.pestmegye.hu

2021. november-december SZIGETBECSEI KRÓNIKA 15

57 kilométeren újul meg a Ráckevei-Duna
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Híreinkről, programokról többet és részletesebben a www.szigetbecse.hu weboldalon olvashat
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Megjelenik: kéthavonta

Születések:

2021. június 30. született
Horgosi Nikolett és Mészáros György

gyermeke  Mészáros Abigél

Elhunytak:

Kun Ferencné (sz.: Balog Emma) 
1954. 12. 10. – 2021. 10. 18.

Tisztán Csilla  1976. 09. 28. – 2021. 11. 15.

Ady Endre: 
Harang csendül I.

Harang csendül,
Ének zendül,

Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban

Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel

Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban

A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba’

Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban

Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten

Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban

Minden szívben
Csak szeretet lakik máma

Anyakönyvi hírek
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