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Az augusztus 28-i szigetbecsei falunapon Sósné Michélisz
Edina, Szigetbecse polgármestere, Pánczél Károly országgyűlési
képviselő és Almási István, az ALGÉP BAU Kft. vezetője ünnepélyes keretek közt átadta a község lakosságának a rendezvénytér
felújított épületét, a mai kornak megfelelő modern berendezéssel,
vizesblokkal. A beruházásra a Magyar Faluprogram pályázaton
29.997.400 forintot nyertünk el, amely magába foglalta a színpadtető építését, korszerű vizesblokkok kialakítását, belső festést, mázolást, burkolást. A támogatási összegen felül 3.7 millió Ft önrészt
biztosított az önkormányzat.
Az év legnagyobb létszámú rendezvénye, a falunap programjai
ezen a napon a Művelődési Házban a sakktornával, a Faluházban a
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vallási kiállítás megnyitásával már a délelőtti órában elkezdődtek. A rendezvénytéren a déli óráktól folytatódtak a különböző programok. Szép idő, felkészült fellépők, sztárvendégek,
tánc, színvonalas tűzijáték, jó ízű bográcsos ételek, vendéglátás,
arcfestés, játszóeszközök, bemutatók, tánc, mind-mind hozzájárultak a falunap sikeréhez, a jó hangulathoz.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a lakosságnak és a vállalkozóknak, hogy anyagi támogatással, a támogatói jegy és tombola
vásárlásával hozzájárultak az ismételten színvonalas rendezvény
megtartásához. Köszönjük a rendezvény szervezésében, lebonyolításában résztvevők segítségét is.
Szigetbecse Község Önkormányzata Képviselő-testülete
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Sokan találkozhattunk már ezekkel a kifejezésekkel, hogy „szentelmény”, „sublót”,
„szent sarok”, de talán nem mindegyikőnk
tudja ezen szavak jelentését. Akik közelebbről szerették volna megismerni, meglátni
ezen fogalmakat, tárgyakat, azoknak nagyszerű lehetősége volt erre a Szigetbecsei
Faluházban megrendezésre került vallási
kiállítás megtekintésekor.
A kiállítást Kótai Róbert plébános úr nyitotta meg augusztus 28-án a falunap alkalmából. Ennek megszervezésére két kép inspirálta Deminger Ágnes közművelődési és
könyvtáros szakembert. Ez a két térhatású
kép, amely a szent családot ábrázolja, nem
volt eddig a közösség számára bemutatva,
mivel csak egy iroda falán volt elhelyezve.
Ezért Ágnes úgy gondolta, gyűjtést szervez
hozzá, s bemutatja az érdeklődőknek a népi
valláshoz kötődő tárgyakat, emlékeket. A kiállítás megszervezéséhez a teljes közösség
összefogott, így az önkormányzatok, egyház,
hívek, lakosság. Az összegyűjtött anyagokban megtalálhatóak jellemzően a római katolikus, de a református, és a görögkatolikus
ereklyék egyaránt. Ezek a tárgyak, szentel-
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mények a családok saját tulajdonai, melyekhez erős érzelmi szálak kötődnek, emlékek,
vagy még az otthoni imádságaik, hitéletükhöz is használatos tárgyak. Ezért is vagyunk
nagyon hálásak, amiért elhozták őket a faluházba.
A kiállítás egy teljes életkört mutat be a
születéstől, a keresztelőn, a bérmáláson, a
házasságkötésen keresztül egészen a ravatalozásig. Mindezen életeseményekhez tartozó
ereklyék, szentelt gyertyák, imakönyvek,
bibliák, koszorúk, virágcsokrok, szentek
szobrai, terítők, képek, feszületek. Megláthattuk azt is, hogy a vallás hogyan jelent meg
a népviseletben, az emberek, csecsemők által
viselt ruhadarabokon. Az élet egy-egy jelentős szakaszát bemutató tárgyak a különálló
sublótokon (fiókos szekrényen vagy fiókos
ládán) lettek elhelyezve. A szent sarok a tiszta szobában kapott helyet. Oda csak megszentelt tárgyakat szabadott elhelyezni.
Nagyon értékes gyűjtemény jött össze,
melyek a kiállítás bezárásával visszakerülnek tulajdonosaikhoz. A faluház úgynevezett
tiszta szobájában azért egy „szent sarok”
állandó kiállítási tárgyként megmarad.

Ezúton is köszönjük Deminger Ágnesnek
a szakszerű kiállítás megszervezését, a gyűjtőmunkát, a személyes élményeinek, tapasztalatainak, tudásának az átadását.
Köszönjük a vallási tárgyak kölcsönadását
és a szervezési segítséget a következő családoknak és intézményeknek: Agárdi Gabriella, Babaház Ráckeve, Balla Mónika, Bezsenyi Sándor, Bonhardt Mihály, Deminger
Jánosné, Dickmann Jánosné Zsuzsa, Fejesné
Schwarcz Erzsébet, Glöckl Dénes, Hargitai
Jánosné, Kausitz Károlyné Erzsébet, Kiss
Marianna, Kótai Róbert plébános, püspöki
biztos, Lerner Mária, Major Béláné, Mayer
Julianna, Németh Gáborné, Schmidt Mátyás,
Schön Jánosné, Simon Mihályné, Sósné Baranyai Ildikó, Szabó Zoltánné, Szigetbecse
Község Önkormányzat, Szigetbecse Német
Nemzetiségi Önkormányzat, Szigetbecsei
Zenebarátok Köre, Vargáné Vanyur Margit.
A kiállításról készült videó a Szigetbecse
Kultúr köz facebook oldalon megtekinthető.
Reményeink szerint a kiállítás mindszentkor még megtekinthető lesz.
Lumei Joli
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Október első hetében minden a könyvtárról szólt – az évente megrendezett Országos
Könyvtári Napok egy hetes programsorozatában írók, költők, illusztrátorok, meghívott
előadók várták a felnőtteket és gyerekeket
egyaránt. Meghívásunkra – ezen programsorozat részeként – a Hamvas Béla Pest Megyei könyvtár szervezésében Telegdi Ágnes
írónővel találkozhattak a Szigetbecsei Általános Iskola 2-3 osztályos tanulói is a Petőfi
Sándor Művelődési házban Szigetbecsén.
Telegdi Ágnes írónő Így vall munkásságáról: „Évek óta figyelem, fotózom és nagyon
szeretem a természetet. Szeretném ezeket az
élményeket közvetlen formában, valósághűen megosztani mindenkivel. Magaslesen
hallgatódzom, hátha rezdül az avar és a
közelben megpillanthatok egy őzikét, szarvast. Erdei tisztásokon, szántóföldek mentén,
vízparton kirándulok, és sokszor egészen
közelről találkozom mezei nyúllal, mókussal.
Rengeteget mesélek gyerekeknek az élményeimről, a balatoni nádast rejtő vízipocokról, a kukoricás mellett kergetőző kis
rókákról. Remélem, történeteimen keresztül

A Szigetbecsei Krónika volt szerkesztője, Pap Kornélia – szerencsénkre – még
mindig nagyon aktív. Tudása, memóriája,
írói készsége, tenni akarása még mindig a
régi. Ezt mutatja, hogy 91. születésnapjára
kiadta válogatott írásait egy önálló, szuverén alkotásként, „A Balabán üzenete.” címmel. E kötetbe válogatta be a ráckevei és a
szigetbecsei helyi lapokban az 1989 és 2015
között közölt írásainak legszebb darabjait.
Mindezeket Patay László grafikáival.
Kornélia írásait, vezércikkeit mindig csodálattal olvastam. Most, amikor ezen leírásokból, elmélkedésekből, gondolataiból

olvasóim kedvet kapnak a természetjáráshoz,
és annyira megszeretik a minket körülvevő
élővilágot, hogy nem csak gyönyörködnek
szépségeiben, hanem vigyáznak is rá.”
A szigetbecsei találkozón résztvevő gyerekek lelkesen figyeltek, és tetszett nekik a

válogatott, s kötetbe foglalta, igazi írói
tehetsége még inkább megmutatkozik. A
könyvecskéje gyönyörű, megható, könnyet
fakasztó, elgondolkodtató. Egy érzelmekkel
teli, bölcs, természet- és emberszerető író,
sportoló üzenete.
A könyv elején barátainak írt köszöntőjéből idézek pár sort: „Szeretem ezt a tájat.
Bejártam útjait, ösvényeit, vizeit. Megnyíltak előttem a házak ajtajai, kitárultak
emberi sorsok. Általuk megjelent a történelem: a valódi,
az átélt történelem.
Huszonöt évig gyűjtöttem
kincseket, találtam embereket, akik példát és erőt
adtak. Gazdagabb lettem.
Az utam vége felé, amikor
talán még nincs mindenhez
késő, átadom Nektek ezeket
a kincseket – hálából a mindennél értékesebb barátságotokért.”
Büszke vagyok, hogy „a
közös munka emlékére, hálával, szeretettel” adott át
nekem is könyvéből egy
példányt.
Kornélia nem felejtett

gazdagon illusztrált bemutató. Az előadáson,
a minket körülvevő élővilággal kapcsolatos,
kedves kis állatokról szóló történeteket hallgathattunk meg. Köszönjük szépen a találkozót, a mesélést, a sok-sok információt, az
előadást!
Lumei Joli

bennünket, becseieket sem. A napokban
meglátogatta községünket, ahol Sósné
Michélisz Edina polgármester, Losonczi
Béla volt jegyző, Deminger Ágnes és személyem fogadtuk. A község fejlődését, új és
felújított épületeit, tereit látva elégedettségét fejezte ki. Tapasztalata szerint jó kis
közösség él itt, s Becsét Ő maga is mindig a
szíve csücskének tekintette.
A könyv újbóli kiadása folyamatban van,
melyet a Szigetbecsei
Könyvtárban hamarosan megtekinthetnek az
érdeklődők. Tudtommal
megvételi lehetőség is
lesz a kötetből Ráckevén.
Örömmel és hálával
köszönjük Pap Kornéliának a könyv kiadását,
s kívánjuk, hogy még
sokáig maradjon velünk, látogasson bennünket egészségben, békességben!
Lumei Joli
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Szent Mihály napja, a gazdasági év fordulója. A hagyomány szerint a Szent György
napkor legelőre hajtott állatokat Mihály napján hajtották vissza a falvakba. Mihály nap a
pásztorok elszámoltatásának napja is volt,
ilyenkor adtak számot a rájuk bízott jószágokról és ekkor fizették ki őket.
Szent Mihály napjához sokféle
időjárással kapcsolatos hiedelem
is fűződik: ha Mihály itt találja a
fecskéket, akkor hosszú, szép
őszre lehet számítani. Szent
Mihály arkangyalt a haldoklók
oltalmazójának tartották, aki átvezette őket a túlvilágra. Mára már
egyre kevesebb hagyományt őriznek az emberek, de évekkel
ezelőtt Szent Mihály napja is
jelentős szerepet töltött be a népszokásokban.
Községünkben egyszerű szóval,
„búcsúnak” nevezték ezen napot, amely
ünnepség az utóbbi években elmaradt. Ezért
is gondolta úgy önkormányzatunk, hogy ezt
a hagyományt nem szabad feledésbe hagyni,
fel kell eleveníteni. A Nemzeti Kulturális
Alaphoz benyújtott pályázatunk sikeres volt,
így a megítélt támogatási összeg kiegészítésével október 3-án megszervezésre került a
Szent Mihály napi sokadalom.
A rendezvényen elsőként sváb zenét hallgathattunk a Sax Buam zenekar előadásában,
majd Gölcz Mira és Sax Norbert néptáncra
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invitálta a megjelenteket. Közben a gyermekek nagy örömére Moccantó népi játszótér
lett felállítva a tóparton. Ennek része volt a
kosaras körhinta, különböző népi fajátékok,
kosaras mérleg, kukoricacsutkás építőjáték,
karikadobálás, fából készült lépegetők, fúvó-

kák, stb. Aki szeret kézműveskedni, az ezen
a rendezvényen is művelhette. Lehetett fakanalat, csuhét, szőlőt, nyakláncot, szívecskét
összerakni és kreálni. A táncház után egy
furfangos székely mese bábelőadást láthattunk a Batyu színház előadásában. Elmondhatjuk, hogy színvonalas, kedves,
felnőtteket is megnevettető bábműsor
volt. A rendezvény keretében adtunk át
egy teqball asztalt a fiatalok nagy-nagy
örömére.
A rendezvényről nem hiányozhatott a
hagyományos körhinta és dodzsem
sem. Sikeres rendezvény volt, gyönyörű
időben, szép környezetben a Balassi
téren.
A Mihály napi programhoz még hozzátartozik, hogy a Sport Egyesület –
Riedl Béla szervezésében – megrendezte a hagyományos Búcsúi Bált, mely
nagyon jól sikerült, rég volt ilyen
jó hangulatú bál a községben.
Köszönjük a szervezők munkáját, valamint köszönjük a fellépők
színvonalas műsorát, Ádám Valéria, Kausitz Károlyné és Katona
Mónika gyermekekkel való foglalkozását.
Bízunk benne, hogy a hagyomány folytatódik a következő
években is!
Lumei Joli
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Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021.
szeptember 8-án falugyűlést, közmeghallgatást tartott a Szigetbecsei
Művelődési házban. A közmeghallgatáson megjelent Huszár Péter
Bence, a Ráckevei Járási Hivatal vezetője, dr. Turi-Kovács Áron Péter
Ráckevei Rendőrkapitányság vezetője, alezredes, az RSD Viziközmű
Társulat részéről Vég Antal Rókus, a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat részéről Wulz Rita intézményvezető. Meghívott vendégeken
kívül jelen volt valamennyi testületi tag, a Közös Önkormányzati
Hivatal dolgozói, intézményvezetők és a lakosság részéről 10 fő.
A közmeghallgatáson elsőként Sósné Michélisz Edina polgármester
számolt be a Képviselő-testület választások óta elvégzett munkájáról,
gazdálkodásáról. Tájékoztatót adott a tervezett fejlesztési beruházásokról, és a 2021. évi költségvetésről.
Beszámolóját követően a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a települést érintő változásokról Csománé dr. Dreska
Hajnalka aljegyző adott tájékoztatást. Ezt követte dr. Cserny Zsuzsanna háziorvos beszámolója a COVID világjárvány Szigetbecse települést
érintő adatairól, az elmúlt időszakban bevezetett óvintézkedésekről, betegfogadás és receptírás rendjéről.

Sósné Michélisz Edina polgármester beszámolója a Képviselő-testület választások óta elvégzett munkájáról,
gazdálkodásáról. Tájékoztató a tervezett fejlesztési beruházásokról, és a 2021. évi költségvetésről
„Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi 189. tv törvény 54.§ előírásának megfelelően a képviselő testület évente
legalább egyszer közmeghallgatást tart, melyen a helyi lakosság, a helyben érdekelt szervezetek képviselői, a helyi közügyeket érintő
javaslatokat és kérdéseket tehetnek fel. Az
elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb 15 napon belül
választ kell adni.
Ennek a törvényi előírásnak megfelelve,
Szigetbecse Önkormányzatának Képviselőtestülete a mai napon számot ad:
è az elmúlt év gazdálkodásáról, a közös önkormányzati hivatal működéséről, a társadalmi élet eseményeiről, a civil szervezetek
tevékenységéről,
è a település kulturális, illetve sporteseményeiről.
A kialakult járványügyi helyzet miatt a 2020
márciusára tervezett közmeghallgatás elmaradt, az eseményre elkészített beszámolók
megjelentek a Krónikában, és feltöltésre kerültek a weboldalunkra, a 2020. évi munkákról így tudtuk tájékoztatni a lakosságot.
A törvény által előírt kötelező feladatokhoz az
államkincstár, egy meghatározott ütemezés
szerint biztosítja a kiadások fedezetét, melyek
csak és kizárólag az előírt feladatokra fordíthatók. Ezen kötelező feladatok sora:
– A közös hivatal működtetése
– Óvodai nevelés
– Gyermekétkeztetés biztosítása (óvoda-iskola)
– Települési infrastruktúra fenntartása (közvilágítás, utak, járdák)
– Települési szociális feladatok ellátása.
– Zöldterületek, parkok közterületek karbantartása.
– Temető fenntartása.
– Könyvtári, közművelődési feladatok ellátása.

Ezen kötelező feladatokon felül vállalt, vagy
kényszerű feladatok finanszírozását az önkormányzat a helyi adókból és egyéb bevételekből tudja biztosítani.
A település a rá háruló kötelező feladatok ellátásának érdekében együttműködik a térség
állami, egészségügyi és szociális szervezeteivel: a Járási kormányhivatallal,
A rendőrkapitánysággal, a ráckevei tűzoltókkal,
a katasztrófavédelemmel, a családsegítő
és gyermekjóléti szolgálattal, a Duna Tisza
Közi hulladékgazdálkodási nonprofit Kft.-vel,
a DAKÖV Zrt.-vel, illetve
a ráckevei
szakorvosi rendelőintézettel.
Ők, akik biztosítják a közrendet, a tűzesetek
és egyéb természeti katasztrófák elleni védelmet, az alapszintű egészségügyi ellátást, vagy
a rászorult felnőttek és gyerekek segítését,
életkörülményeik javítását.
A közszolgáltatókkal kötött szerződések alapján biztosítjuk a közvilágítást, a hulladékszállítást, illetve a víz- és szennyvíz-szolgáltatást.
A Járási Hivatal az államigazgatás területén
különféle szakhatósági ügyek intézését teszi
lehetővé, illetve helyben, ügysegéd útján biztosítja a település állampolgárai számára az
ügyek intézésének kezdeményezését (minden
hónap első szerdáján 9.00-10.00 óra között
az Önkormányzat épületében). Köszönjük nekik a segítőkész együttműködést.
Vezetékes telefonhálózat, a víz- és szennyvízcsatorna-hálózat, a vezetékes földgáz-hálózat
kiépített, a lakossági hulladékszállítás megoldott, évente kétszer az elektronikus hulladékgyűjtés is. (Sajnos, ennek ellenére rengeteg az
út mellett erdős övezetekben illegálisan elhelyezett hulladék, ezek az emberek nem tőrődnek az okozott környezeti károkkal.) A posta,
a védőnői szolgálat és az orvosi rendelő jól

működik. Községünkben nagyon fontos szerepet tölt be az általános iskola és az óvoda, jó
hírű magas szakmai színvonalon működő
gyermekbarát intézmények. Ezen intézmények
az oktatás, nevelés mellett közművelődési feladatokat is ellátnak a falu életében. Itt szeretném köszönetemet kifejezni, hiszen az elmúlt
években óvodásaink, iskolásaink és pedagógusaink is lelkes résztvevői a falusi ünnepségeknek és rendezvényeinknek. Áprilisban Szigetbecse Község Önkormányzata és a Szigetbecsei Általános Iskola a környezeti nevelés
segítése, és támogatása érdekében környezetvédelmi pályázatot hirdetett meg, fontosnak
tartjuk, hogy a gyerekek tanulják meg, hogy mit
tudnak tenni környezetük védelme érdekében.
Az Önkormányzat egyik legfontosabb feladata a szabályszerű gazdálkodás biztosítása,
ennek alapja a költségvetés összeállítása, ez a
feladat rendkívül összetett és szerteágazó.
Az államháztartásról szóló törvény határozza
meg a költségvetés összeállításának szabályait, a költségvetési törvény pedig az állami
hozzájárulás mértékét, a finanszírozás rendjét
szabályozza.
Az állam feladatfinanszírozási alaprendszere
azt a célt szolgálja, hogy egy község vezetése
a kötelező alapfeladatok ellátására, a szükséges forrásokhoz hozzájusson,
azokat a
megjelölt célra fordítsa, és ezzel biztosítsa
a település zavartalan működését.
Sajnos, a kötelező feladatokra biztosított állami forrás csak szűken, vagy adott esetben alacsony színvonalon biztosítaná a feladatok
végrehajtását. Ezért a testület kénytelen a saját bevételeiből kiegészíteni az adott feladatra rendelkezésre álló pénzeszközöket. Ilyen
elemek az óvodai nevelés, vagy a közös önkormányzati hivatal működtetése, ahol a költségekhez a 2021. évben kb. 12 millió forinttal
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kell az önkormányzatnak hozzájárulni, saját
bevételéből biztosítani: Az óvoda költségvetéséhez: 1 255 221 forinttal, a Közös Önkormányzathoz 10 544 913 forintot ad az önkormányzat 2021-ben.
A költségvetési cél azonban így is megvalósítható, köszönhetően a felelős gazdálkodásának, a szakértelemnek és hozzáértéssel végzett munkának.
A költségvetésben a törvény előírása szerint
hiány nem tervezhető.
Az önkormányzat tudatosan törekszik az alapfeladataihoz és az önként vállalt feladataihoz
szükséges források állandó biztosítására.
Például ilyen feladatokra:
– a település külső megjelenésére, tisztán
tartására a közterületek, zöldfelületek gondozására, épületeinek karbantartásra,
– a falu lakosságmegtartó szerepének erősítésére az építési telkek kialakításra fordított összeg,
– a pályázatok benyújtására és a kulturális
programok szervezésére is.
Nézzük az elmúlt év konkrét eseményeit, eredményeit:
2019. évben kezdődött, és a 2020-as évben sikeresen lezárult az óvoda projekt. Óriási lépés egy falu életében egy új óvoda, egyben
komoly anyagi teher és felelősség is. Az új
három csoportos óvoda modern, minden
igényt kiszolgáló korszerű intézmény lett, azt
hiszem mindannyian büszkék lehetünk rá.
Új tóparti óvoda építésének főbb számadatai:
elnyert támogatás összege 317 168 000 forint, az óvoda beruházás költsége jelenleg
bruttó 399 000 000 forint, a hiányt a tartalékok-lekötött betétek felhasználásából, pénzeszközök átcsoportosításából és ingatlaneladásból finanszírozta az önkormányzat.
(Az átadáshoz elengedhetetlen plusz munkák
oltóvíz tároló, illetve kerítés megépítése ezeket
az elemeket a projekt nem tartalmazta.)
Magyarország Kormánya a vidék fejlesztése
és fejlődése érdekében hirdette meg a Magyar
Falu Programot. A folyamatosan bővülő
Program keretében Szigetbecse eddig összesen nyolc pályázati kiírásban Magyar Falu
program keretében elnyert pályázatok:
• Önkormányzati utak felújítása címen
27.853.600 Ft nyertünk el a Réti út, a
Honvéd utca és a Balassi tér felújítására.
• Temető fejlesztése címen 1.943.500 Ft-ot
nyertünk el. Ezt az összeget a ravatalozó
belső felújítására, vizesblokk fejlesztésére
fordítottuk.
• Járdaépítés anyagköltségéhez való hozzájárulásként 4.932.300 Ft-ot nyertünk el. Ebből az összegből a beadott pályázat alapján
a Réti út járda felújítását oldottuk meg.
• Óvodai udvar külső játszóeszközök vásárlására 4.999.997 Ft-ot nyertünk el, mely játszóeszközök beszerzését bonyolítottuk le.
• Orvosi
eszközbeszerzés
pályázaton
2.867.002 forintot nyertünk el, mely eszkö-
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zök a védőnő és a háziorvosi rendelőben
kerültek elhelyezésre. (Ezenkívül fertőtlenítő eszközöket, fertőtlenítő szereket és székeket vásároltunk saját forrásból.)
• Faluházak Önkormányzati intézmény felújítására 6. 841.610 forintot nyertünk el,
melyből a Hivatal egyik épületszárnya felújításra került (fűtéskorszerűsítés, festés,
mázolás, illetve burkoló munkákat végeztünk el).
• Közösségi tér ki/átalakítás és foglalkoztatás
pályázaton 29.997.400-ot nyertünk el (színpadtető-építés, korszerű vizesblokkok kialakítása, belső festés, mázolás, burkolás).
• Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés + bértámogatás 3.697.517 forintot nyertünk el.
• Belügyminisztériumi pályázaton Kötelező
önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztése, felújítása jogcímen 6.717.792
forintot nyertünk el (irattár, szociális helyiség felújítása).
• KEHOP-5.2.9-16-2017-00181 Épületenergetikai
korszerűsítés
pályázatunkra
68.092.930 millió Ft-ot nyertünk el. A projektben a Művelődési ház, a Polgármesteri
Hivatal és az Óvoda energetikai korszerűsítése szerepelt.
Ez mindösszesen: 157.925.648 Ft.
Az múlt években a pályázatok és a hozzájuk
rendelt saját források ezeket a beruházásokat
és fejlesztéseket tették lehetővé, ami nem
kevés…
Tartalék listára került pályázataink:
– MFP keretében szolgálati lakás felújítására
benyújtott pályázatunk 29.741.800 Ft
– MFP keretében kommunális eszközbeszerzésre benyújtott pályázatunk 14.781.455 Ft.
– Várjuk a döntést a Mini bölcsőde pályázatunkkal kapcsolatban VEKOP (Széchényi
2020 Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program) kb. 130 milliós beruházási összeggel.
Kulturális programok szervezésére benyújtott
pályázatink:
– PMKULT 3 pályázat: 300.000 Ft, „Múlt,
jelen, jövő a gyermekeinkért” fotókiállítás,
emblémák felrakásával egybekötve, anyák
napi rendezvény az Élet fájánál, Óvodaátadáskor fotókiállítás
– PMKULT 4 pályázat: 200.000 Ft, Ulmer
Schachtel-emlékhely átadási ünnepség
– NKA pályázat: André Kertész emlékére
Zellei Boglárka Éva Ösvény a lelkek között
című egyéni fotókiállításának megrendezésére. Igényelt: 700.000 Ft, megítélt támogatás: 500.000 Ft.
– NKA pályázat: Szent Mihály-nap környéki
sokadalom megrendezésére Szigetbecsén.
Igényelt: 400.000 Ft, megítélt támogatás:
400.000 Ft.
MFP pályázat a jogyakorlaton.hu felületen:
A kistelepülési önkormányzati rendezvények

támogatása – Falunapi rendezvény
Igényelt: 1.000.000 Ft.
Elért eredményeink, sikereink is azt mutatják,
hogy érdemes minden lehetőségeket megragadni, és ez által pályázati pénzhez, fejlesztési forrásokhoz jutni. Ennek érdekében ebben
az évben is hasonló fejlesztéspolitikával
kívánjuk az évet végig vinni.
A járványügyi helyzet megnehezítette a civil
szervezetek működését, a közös programok
szervezését, de a fejlesztési célok megvalósítását nem befolyásolta.
Kérem engedjék meg, hogy beszámoljak a
Szigetbecse Községért Közalapítvány, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, és az
Egyház közösség által elnyert pályázatokról
is néhány szóban… Hiszen nagyon fontos a
falu életében társadalmi és közösségformáló
erejük, és a településért végzett áldozatos
munkájuk:
Szigetbecse Községért Közalapítvány:
LEADER pályázaton 8 millió Ft-ot nyertek
el, ezen beruházás keretében a
– Tőzike Tanösvényen egy kalandpark és egy
szabadtéri tűzrakóhely épült,
– a Balassi téren egy modern fitnesz park
telepítése valósult meg, önkéntes munkával
– a Művelődési Ház hangosításhoz eszközöket vásároltak,
– valamint új Információs táblák kerültek
kihelyezésre a községben, melyből 8 kisebb
a bemutatandó nevezetesség, épület előtt
van és 2 nagyobb a települést, illetve a
Dunai-ágat mutatja be,
– valamint egy színvonalas Szigetbecsét bemutató kiadványt jelentettek meg, melyből
az ősz folyamán a krónikával együtt a lakosság részére egy-egy példány átadásra
kerül. (Megjegyzem, az egész projekt menedzselési munkájának a lebonyolítása is
hatalmas feladat.)
Az Alapítványnak köszönhetjük többek között
az Anyák Napi ünnepség szervezését, az életfánál felállított Betlehemi jászolt, valamint a
Falunap megvalósításban is részt vettek.
Az alapítvány nevében is szeretném megköszönni a további támogatásukat, az szja 1%ának a felajánlását.
Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat:
LEADER pályázaton 8 millió Ft-ot nyertek
el, ezen beruházás keretében a – épült meg a
svábok bejövetelét jelképező ún. Ulmer
Schacter nevű dereglye a Balassi téri tó partján, ez az emlékmű igazi ékessége lett a falunak, illetve folyamatban van egy André
Kertészt ábrázoló szobor elkészítése, melyet a
világhírű fotóművész emlékére, tiszteletére
szeretnénk még az idei évben felavatni.
A Német Nemzetiségi Önkormányzatnak köszönhetjük többek között, a Duna-napokhoz
kapcsolódóan Sramli parti megrendezését,

2020. szeptember-október

egy nagyon sikeres színvonalas nyári tábor
lebonyolítást a gyerekek részére, valamint a
Faluház kisebb felújítási munkálatainak megvalósítását.
Szigetbecse lakossága zömmel katolikus,
ezért szeretném felsorolni és egyben megköszönni a Római Katolikus Egyház Szigetbecsével kapcsolatos nyertes pályázatainak
megvalósítását:
– MFP-EKT/2019 Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás Plébánia felújítása
14 695 160,
– MFP-FVT/2019 Egyházi temetők fejlesztésére Fűnyírótraktor
4 986 020,
– MFP-EKT/2020 Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás Közösségszervező
2 969 460,
– MFP-FFT/2020 Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők Lámpasor - temető
4 000 000,
– MFP-EKEB/2021 Egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása
Közösségszervező
3 035 340,
EMMI
– EGYH-KCP-20 Egyházi közösségi célú
programok támogatása Közösségi programok
500 000,
– EKCP-KP-1-2021 Egyházi közösségi célú
programok támogatása Férfizarándoklat
400 000,
– EEÖR-KP-1-2021 Magyar Templom-felújítási program Templom homlokzat
15 000 000,
– NNÖ Szigetbecse
Német Önkormányzat Együttműködés Templomi hangosítás
120 000,
– Székesfehérvári Egyházmegye Templomfelújításhoz Lehívható Templom ablakok
7 000 000.
A fentiek alapján látszik, hogy a 2019 -2021
időszak alatt a falu életében jelentős fejlesztések valósultak meg, az elért eredmények számottevőek, és higgyék el, hogy ezek az eredmények csak sok munkával érhetőek el.
A feladatunkat megnehezítette a COVID 19
járvány, nem volt még senkinek tapasztalata
ennek a rendkívüli helyzetnek a kezelésében,
és úgy érezzük, hogy jól helytálltunk!
Az elnyert fejlesztési pénzek nem minden esetben fedezik a beruházás költségeit, de szoros
gazdálkodással, felelős gondolkodással minden esetben meg tudta hozni a Képviselő-testület azokat a döntéseket, amelyek a projektek
sikeres lezárásához vezettek. Reméljük a
következő évben is hasonló sikerekről számolhatunk be.
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– Az óvoda működtetésére adott állami
támogatás:
52.469.520 Ft
– A települési önkormányzatok szociális és
gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:
8.151.000 Ft
– Intézményi gyermekétkeztetésre adott állami támogatás:
28.095.669 Ft
– A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:
3.107.440, Ft
Az összes állami támogatás: 165 948 447 Ft
Helyi bevételek, átvett pénzeszközök:
– Kiegészítő támogatás (elmaradt adóbevétel, állami komp.):
4.140.727 Ft
– Előző év elszámolásából adódó bevétel:
(étkezés):
1.341.770 Ft
– Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele:
86 685 913 Ft
– Tervezett adóbevételek: 39.900.000 Ft
– Telekeladásból tervezett bevétel:
19.200.00 Ft
Vannak még olyan fejlesztési elképzeléseink,
melyeket pályázati forrásból, vagy saját keretből szeretnénk majd megvalósítani a közeljövőben: buszmegállók újjáépítését, a volt
„Daráló felújítását, ezeken túlmenően tovább
folytatjuk a telekalakításhoz kapcsolódó munkákat, illetve a közművesítés előkészítését.
A teljesség igénye nélkül néhány gondolat
még a társadalmi, közösségi életünkről:
Az ingatlanok többsége rendezett, megfelelően karbantartott, mely a község külső megjelenését vonzóvá teszi. A község rengeteget köszönhet azoknak lakosoknak, akik óvják, szépítik falujukat. Sokat köszönhet a tenni akaró
lakosoknak, vállalkozóknak és a civil szervezeteknek.
Külön kiemelném az időseket, akik szorgalmukkal, segítőkész hozzáállásukkal példát
mutatnak a fiataloknak!
Reméljük, hogy a közeljövőben az idősebb
korosztály programjainak szervezésében ismét aktív szerepet tölt be a nyugdíjas klub.
Megújult vezetéssel a Szigetcsücske Természetjáró Egyesület szervezésében idén is
megrendezésre került a SZIGET-KERÉKPÁROS teljesítménytúra.
Várjuk a sport és szabadidő szervezésében
eddig is remek eredményeket elért, nagy
múltú Szigetbecsei Sport Egyesület futball és
sakk szakosztály további sikereit. Bízzunk
benne, hogy szervezésükben megvalósulnak a
pandémia miatt elmaradt kulturális események is, mint például a Búcsúi Bál, vagy a
hagyományos Húsvéti Tojásfutás.

Tájékoztató a 2021. évi költségvetésről:
Bevétel-kiadás (azaz költségvetés főösszege)
350 866 628 Ft
– ebből a működésre adott állami támogatás:
74.124.818 Ft

Szeretnénk megköszönni a Nyugdíjas Klub –
a Szigetbecsei Sport Egyesület tagjainak, a
civil szervezeteinknek és a többi segítőkész
lakosnak is, hogy ebben a nehéz időszakban
is számíthatunk rájuk, több programunkban

is aktívan részt vettek ÖNKÉNTES SEGÍTŐKÉNT: különböző projektek megvalósításában (óvodai járdaépítés, parkosítás, sporteszközök telepítése), kulturális rendezvények
lebonyolításában (Falunap, Adventi ünnepség), falu takarítás-szemétszedés stb.
Változások történtek a Művelődési Ház
működésében, megnyitottuk Könyvtárunkat,
pályázatot írtunk ki egy kávézó-büfé üzemeltetésére. Nagyszerű ötleteket kaptunk a kulturális kínálat szélesítésére közművelődési
szakemberünktől. Az ő irányításával igazi közösségi tér, kulturális helyszín lett a Művelődési Házunk, illetve a Rendezvénytér, megújult a Faluházunk, a Múzeumunk működése
is. Szerintem sokan részt vettek már az Ági
által szervezett programokon.
Még két fontos a falu életét érintő dologról
nem beszéltem.
Az egyik a közös önkormányzati hivatal dolgozói, akik egész évben biztosítják a falu
lakói számára az állampolgári jogok gyakorlását, intézik hivatali ügyeiket, biztosítják a
közösségi élet keretrendszerét, törvényi hátterét, eljárnak ügyes-bajos ügyeikben, felhívják
figyelmüket állampolgári jogaikra, lehetőségeikre és figyelmeztetik őket kötelezettségeikre.
Mindezt teszik az elvárható szakmai színvonalon és empátiával, remélem a szigetbecsei
polgárok megelégedésére.
A másik terület a SZIGETBECSEI KRÓNIKA. Mindig aktuális és mindig nagyon
várjuk. Minden száma tájékoztat és informál
az eseményekről, kitűnő szakmai színvonalon,
és szép kivitelben. Ha valaki a múlt történéseiből bármire kíváncsi, csak fel kell lapozni
a krónikát és képet kaphat bármely eseményről. Köszönjük az újság szerkesztőjének és
minden, az újságnak cikket író embernek ezt a
remek kiadványt. Egyben köszönjük Lumeiné
Jolikának a weboldal és közösségi oldal színvonalas szerkesztését is.
Végül köszönetemet szeretném kifejezni a
Képviselő-testületnek, akik egész évben fegyelmezett gazdálkodással, a problémákat
megoldva irányították a falu életét. Határozataikat kellő alapossággal készítették elő, több
szempont figyelembevételével és pénzügyi felelősség vállalásával hozták meg. Biztosították a község folyamatos működését, és igyekeztek mindig olyan testületi döntést hozni,
amely a községünk fejlődését szolgálja.
És még egy köszönetnyilvánítással tartozom,
az pedig Önöknek, Szigetbecsei polgároknak
szól! Bebizonyították, hogy Szigetbecse kivételes települése a Csepel-szigetnek, mert a
közös célok elérésének érdekében, mindig
számíthatunk támogatásukra és segítségükre,
mind a lakosság, mind a vállalkozók részéről.
Az eredményeket csak az Önök támogatásával az Önök segítségével, közös akarattal tudtuk elérni. ”
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Beszámoló a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról,
2021. év I. félévi változásokról
Csománé dr. Dreska Hajnalka aljegyző tájékoztatója

„A Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Szigetbecse, Makád és Lórév Községek
Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
döntésével 2013. január 1-jével alakult meg.
A 2019. októberi önkormányzati választásokat követően mindhárom település megerősítette szándékát a közös hivatal változatlan
formában történő fenntartásáról. Az együttműködési megállapodást az önkormányzatok
2021. február 9-én módosították a tekintetben, hogy a települések az egyéb költségeiket
ideértve a rezsi és a javítási költségeket a felmerülés helye szerinti önkormányzat saját
költségvetése terhére viselik. Továbbá a megállapodás kiegészült azzal, hogy az önkormányzatok a tárgyévre megállapított és az
együttes ülésen elfogadott közös hivatal fenntartásához szükséges költség hozzájárulást az
átmeneti gazdálkodás időszakában – az új
költségvetés elfogadásáig – változatlan öszszegben utalják.
A Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal
tehát ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb
jogszabályokban a számára meghatározott
feladatokat Szigetbecse, Makád és Lórév települések vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott,
a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött együttműködési megállapodás,
valamint a hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.
I. A hivatal személyi és tárgyi feltételeinek
alakulása:
Az együttműködési megállapodás szerint a
közös hivatal létszáma: 12,5 fő köztisztviselő,
amelyből 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, és 10,5 fő
köztisztviselő. A hivatal szakmai feladatait,
irányítását, törvényes működését a jegyző,
aljegyző irányításával látják el a köztisztviselők, melyből a műszaki ügyintéző félállású. A
11,5 fő köztisztviselő közül 8 fő felsőfokú, 4 fő
középfokú iskolai végzettséggel bír, és vala-

mennyien rendelkeznek a munkakörükhöz
előírt szakmai képesítéssel, valamint a szükséges közigazgatási alapvizsgával vagy szakvizsgával.
Az együttműködési megállapodás szerinti
hivatali dolgozók munkaterületek szerinti
megoszlása a következő:
– jegyző, aki 2022. április 1-től jön vissza
szülési szabadságról
– aljegyző
– 1 fő adminisztrátor — általános igazgatási
ügyintéző,
– 1 fő szociális, gyermekvédelmi, anyakönyvi
ügyintéző
– 3 fő pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző,
melyből 1 fő 2022 októberében jön majd
vissza szülési szabadságról
– 3 fő pénztáros-pénzügyi-humánpolitikai
ügyintéző, melyből 1 fő 2023 áprilisában
jön majd vissza szülési szabadságról
– 2 fő adóügyi ügyintéző
– 1 fő részmunkaidős településüzemeltetési,
műszaki ügyintéző.
A feladatellátás finanszírozása, tárgyi feltételek: A hivatal működéséhez szükséges fedezet biztosításához a központi költségvetés az
éves költségvetési törvényben meghatározott
elismert létszámkeret szerint járul hozzá. A
hivatal elismert létszámkerete 9,5 fő, ezért a
közös hivatal a 2020. évben 50.739.500 Ft
központi normatívát kapott. A közös hivatal
működéséhez és fenntartásához azonban az
állami normatíva nem elegendő, ezért a társult települések lakosságszámarányosan
járulnak hozzá, amely a 2020. évben Szigetbecse Község részéről 11.559.500 Ft, Makád
Község részéről 10.482.061 Ft és Lórév község részéről 2.739.534 Ft volt. Mindezekért
ezúton is köszönetemet fejezem ki a Tisztelt
Képviselő-testületnek magam és kollégáim
nevében is!
A munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges számítástechnikai eszközök és egyéb irodatechnikai gépek 2013 óta a hivatal rendelkezésére állnak, amelyek az elavulási ütemterv szerint folyamatosan cserélést igényelnek. Ugyancsak biztosítottak a legszükségesebb szakmai anyagok, közlönyök, folyóiratok, valamint a munkánkat megkönnyítő
számítástechnikai programok (pl. könyvelőprogram, iktatóprogram, hatósági nyilvántartások).
A pandémia miatt a 2020. évben és a 2021. év
1. félévében a köztisztviselők továbbképzésére, vagy egyéb szakmai végzettség megszerzésére nem volt lehetőség, ennek pótlására a
2022. évben fog sor kerülni.

A közös hivatal önkormányzati döntések
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos munkája
A 2020-as évben a közös hivatal mindhárom
településen ellátta a képviselő-testületek, a
bizottságok, valamint a Szigetbecsén működő
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Lórév településen működő Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, döntéseinek előkészítésével, végrehajtásuk szervezésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a Szigetbecsei Tóparti Óvoda és
a Makádi Hóvirág Óvoda, valamint 2021.
áprilisától a Makádi Hóvirág Mini Bölcsőde
létrehozásához, fenntartásához és működéshez kapcsolódó feladatokat, elkészítette a
szükséges dokumentumokat.
A közös hivatal előkészítette a testületek elé
kerülő előterjesztéseket, költségvetés tervezetet, annak módosítását és egyéb testületi
anyagokat, majd elkészítette az ülések jegyzőkönyvét, nyilvántartotta a határozatokat, rendeleteket, döntésre előkészítette az önkormányzati – a képviselő-testület, bizottság,
vagy polgármester hatáskörébe tartozó –
hatósági ügyeket, és gondoskodott a döntések
végrehajtásáról. A hivatal 2020. március 16tól június 18-ig, majd 2020. november 4-től
2021. június 15-ig tartó veszélyhelyzet időszakában is szorgalmasan dolgozott, előkészítette a polgármesternek a képviselő-testülettel (elektronikus úton) egyeztetve meghozott döntéseit, gondoskodott annak kihirdetéséről, a Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltéséről és a közzétételéről.
A Képviselő-testületi ülések jellemző adatai:
2020. évben: Szigetbecse testületi ülések száma 9, hozott határozatok száma 132 db, megalkotott rendeletek száma 20 db.
Makád testületi ülések száma 5, hozott határozatok száma116 db, megalkotott rendeletek
száma 9 db.
Lórév testületi ülések száma 10, hozott határozatok száma 68 db, megalkotott rendeletek
száma 7 db.
2021. I. félévben: Szigetbecse testületi ülések
száma 0, hozott határozatok száma 70 db,
megalkotott rendeletek száma 10 db.
Makád testületi ülések száma 0, hozott határozatok száma 66 db, megalkotott rendeletek
száma 10 db.
Lórév testületi ülések száma 0, hozott határozatok száma 29 db, megalkotott rendeletek
száma 7 db.
A nemzetiségi önkormányzat tevékenységével
kapcsolatos feladatellátás jellemző adatai:
Szigetbecsén a Képviselő-testület és a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete, valamint Lóréven a Képviselő-testület
és a Szerb Önkormányzat Lórév közötti meg-
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állapodás értelmében a hivatal köztisztviselői
segítik a nemzetiségi önkormányzatok munkáját is. Előkészítik a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek anyagát, vezetik a
jegyzőkönyveket, közreműködnek a döntések
végrehajtásában, valamint ellátják a gazdálkodási feladatokat.
A hivatal önkormányzati feladatainak egy
részét teszi csak ki a képviselő-testületek működésével kapcsolatos, a fentiekben ismertetett adminisztráció ellátása. Nagy felelősséget és sok munkát jelent az önkormányzatok
jogszabályokban megfogalmazott feladatainak megszervezése, szükség esetén közreműködés a végrehajtásban. Ennek keretében
gondoskodni kell többek között a közművek
működtetéséről, a település tisztántartásáról,
az önkormányzati utak karbantartásáról, az
önkormányzati beruházások végrehajtásáról,
az önkormányzati tulajdonú épületek fenntartásáról, az óvodai köznevelési, a közművelődési, szociális feladatok ellátásáról, az
egészségügyi alapellátásról. A hivatal ezekben a tevékenységekben elsősorban szervezőként vesz részt, valamint biztosítja a feladatellátás jogszabályi feltételeinek teljesítését (engedélyek beszerzése, nyilvántartások
vezetése, regisztráció, a szükséges rendeletek
előkészítése stb.).
Államigazgatási hatósági feladatok ellátása
Az Mötv. 84.§ (1) bekezdése alapján a hivatal
látja el a polgármester, illetve a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat is.
Az államigazgatási ügyek iktatása külön
szabályzatban foglaltak szerint zajlik. Mindhárom település ügyiratait a székhely településen, Szigetbecsén iktatjuk, elektronikusan.
A hivatalban a 2020. évben összesen 12.710
db ügyirat főszámra, míg 17.686 db ügyirat
alszámra került iktatásra, és 2021. év I. félévében 3.403 db ügyirat főszámra és 5.008 db
ügyirat alszámra került iktatásra.
Az államigazgatási hatósági ügyek címzettje
a jegyző, míg az önkormányzati hatósági
ügyek a képviselő-testület, illetve átruházott
hatáskörében a polgármester hatáskörébe
tartoznak.
A korábbi évekhez hasonlóan a 2020. évben
is a leggyakrabban előforduló önkormányzati hatósági ügyek az önkormányzati segélykérelmek voltak.
Szigetbecsén 48 fő, Makádon: 41 fő, Lóréven:
22 fő részesült támogatásban szociális tüzelőanyag támogatás, lakásfenntartási támogatás, temetési támogatás, születési támogatás,
árvasági támogatás, rendkívüli települési támogatás: tűzifa, pénzbeli, rendszeres gyer-
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mekvédelmi kedvezményre való jogosultság
megállapítása jogcímen.
2021. év I. felében Szigetbecsén: 42 fő, Makádon: 18 fő, Lóréven: 13 fő részesült támogatásban.
A nagyobb számban előforduló államigazgatási hatósági ügyek a következők: népességnyilvántartás, anyakönyvek vezetése (születési, házassági, halálozási), állampolgársági ügyek, mellett a Kormány családpolitikájának köszönhetően a Házasságkötések száma
megnövekedett a közös hivatal településein: a
2020-évben Szigetbecsén: 16 db, Makádon:
17 db és Lóréven: 2 db volt. A pandémiás
helyzetre tekintettel a 2021. I. félévében már
elértük vagy meghaladtuk ezeket, mivel Szigetbecsén: 16 db, Makádon: 22 db és Lóréven: 2 db volt. A közös hivatal 1 fő anyakönyvvezetője látta el ezeket a feladatokat,
amely mellé a nyári időszakban többször a
környező települések koronavírus fertőzésben
megbetegedett anyakönyvvezetőinek helyettesítése is társult.

A fentieken kívül: hagyatéki ügyintézés, üzletműködési ügyek, telepengedélyezési ügyek,
vadkár ügyintézés, adóigazgatási ügyek, lakcím változtatással kapcsolatos ügyek, hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása, birtokháborítási, panasz ügyek intézése, jegyzői
hatáskörbe tartozó környezetvédelmi ügyek,
növényvédelmi hatósági eljárások, termőföld
eladás és haszonbérlet kifüggesztések.
A hivatal dolgozói végzik mindhárom önkormányzat valamennyi tevékenységére kiterjedően a pénzügyi, gazdálkodási, adózási, valamint – az intézményt kivéve – a humánpolitikai feladatokat.
A költségvetési-gazdálkodási feladatok végzése során a hivatal ügyintézői látják el
Szigetbecse, Makád és Lórév községek Önkormányzata, a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal, a Szigetbecsei Tóparti
Óvoda, a Makádi Hóvirág Óvoda, és 2021.
áprilisa óta a Makádi Hóvirág Minibölcsőde,
a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat, valamint a Szerb Önkormányzat
Lórév gazdálkodási feladatait. A költségvetési szervek elkülönült gazdálkodásából adódóan valamennyi államháztartási szerv önálló
törzskönyvvel bejegyzett szervezet, a Magyar
Államkincstár felé valamennyi szervezet
külön-külön készít költségvetést, beszámolót,
negyedévente pénzforgalmi jelentést, mérlegjelentést, valamint a havi pénzforgalomról jelentést. A költségvetési szervek bevételeinek,
kiadásainak alakulásáról az illetékes ügyintézők költségvetési tárgykört érintő ülésen részletes tájékoztatást nyújtanak a képviselő-testületeknek. A fenti feladatcsoportba sorolható
a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok
ellátása is.
A közös önkormányzati hivatal mindhárom
településén a belső ellenőrzési feladatokat
külső személy útján láttatja el. A belső ellenőrzési terveket minden évben a képviselő-testület elé terjesztjük, hasonlóan önálló napirend keretében adunk számot a belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól, a belső ellenőr javaslataira készítendő

szükséges intézkedési tervekről.
A fentiek mellett a 2020-as évben és 2021. év
I. félévében is kiemelt figyelmet kellett fordítani a nyertes, folyamatban lévő pályázatok
megvalósítására, elszámolására, valamint
továbbra is nyomon követjük a pályázati
lehetőségeket.
A fentiek alapján összegzésként elmondhatom, hogy a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal minden köztisztviselője teljes
odaadással végzi a hatályos jogszabályok
által előírt, valamint az együttműködési megállapodásban megjelölt feladatait.
A 2022. év célkitűzése, hogy a hivatalban a
szakmai munka minőségi színvonala emelkedjen, és az egyes kollégák munkaterhei
csökkenjenek, ez azonban csak akkor fog
megvalósulni, ha a feladatokhoz arányos létszám feltöltésre kerülne min. 1 fő önkormányzati pénzügyi területen tapasztalattal rendelkező elhivatott közigazgatási szakemberrel.”
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Dr. Csernyi Zsuzsanna háziorvos tájékoztatója

„Tisztelt szigetbecsei lakosok! Mint mindanynyiunk számára ismert, immáron másfél éve
egy világjárvánnyal küzdünk és úgy néz ki,
hogy még küzdeni is fogunk. Ez mindenki életében változásokat hozott, az alapellátás működésében is. Az alábbi szabályokat a pácienseik védelmében hoztuk:
– Továbbra is kötelező a rendelő területén a
maszkhasználat! Nem tudhatjuk, hogy a váróban milyen betegségben szenvedő várakozik
mellettünk.
– Lehetőleg ne tartózkodjanak egyszerre
sokan a váróban, hogy a másfél méteres védőtávolság betartható legyen.
– Másfél éve, a járvány kapcsán bevezettük az
időpontos rendszert (amire még a mai napig
sokan rácsodálkoznak). Ennek egyrészt járványügyi okai voltak (hogy ne legyenek egyszerre sokan a váróban), másrészt a betegellátás is kiszámíthatóbb lett. Rendelési időben
tudunk időpontot adni a vezetékes telefonon,
szinte még mindig aznapra. Igyekszünk mi is
A falugyűlésen Huszár Péter Bence, a Ráckevei Járási Hivatal vezetője az oltás fontosságára hívta fel a figyelmet.
Dr. Turi Kovács Áron Péter alezredes
informálta a jelenlévőket, hogy a rendőrség a
lakosság rendelkezésére áll telefonon és
elektronikus úton is a police.hu weboldalon
található elérhetőségeken. A veszélyes, illetve szabálytalanul tartott ebek ügyében a szabálysértési eljárás a rendőrséghez került, oda
kell bejelentést tenni, a cselekmény súlyosságától függően bírságot szabnak ki, de felmerülhet a bűncselekmény gyanúja is.
Lakosság részéről az RSD képviselőjétől kérdezték, hogy miért adott ki helyesbítő számlát a társulat, amikor már kifizették a csatorna
hozzájárulást. RSD képviselője elmondta,
hogy a munkalap alapján kellett számlázni,
amely munkalapot minden tulajdonos aláírt.
Sajnos még sokan nem fizették be a hozzájárulást. A beruházás befejezéséhez, a végelszámoláshoz szükség lenne arra, hogy a hátralékos tagok teljesítsék a pótbefizetéseket.
Elmondta, hogy a Szigetbecsei önkormányzat
nagyon sokat tett és segített a rendezetlen
ügyek tisztázásában és az elmaradt befizetések ügyében.
Lakosság részéről kifogásolták még a képviselői tiszteletdíjakat. Polgármester és aljegyző válaszában közölte, hogy ez a tiszteletdíj
összege 10.000 Ft lenne alkalmanként, de
ebben az évben még egyáltalán nem vették

betartani az időpontokat, erre megkérjük
Önöket is. Az időpontos betegek elsőbbséget
élveznek, kivéve a sürgős, akut eseteket!
– A szokásos gyógyszerek felírásához nem
szükséges személyesen bejönni (ez jól beállított, módosítást nem igénylő kezelésre igaz!),
ezt megtehetik telefonon, emailben (rendelo
becse@gmail.com) és Messengeren is (Szigetbecse Háziorvosi Rendelő). A telefonvonalunk nagyon túlterhelt, ha nem sikerül minket
elérni, próbálják újra, illetve részesítsék
előnyben az e-mailt és a Messengert! Az idősebb korosztálynak megkérjük a fiatalokat,
hogy segítsenek minket elérni. Igyekszünk
minden telefonos megkeresésre reagálni, de
amikor oltunk, nem tudjuk felvenni a telefont.
Rendelési időben, amennyiben beteg van
bent, nem veszem fel a mobiltelefont, mert a
bent lévő beteggel szemben tiszteletlenség,
illetve személyiségi szempontból is aggályos.
– Amennyiben COVID-ra jellemző tüneteket
észlelnek (láz, hőemelkedés, köhögés, torokfájás, izomfájdalom), előtte jelezzék telefonon. Amennyiben szükséges, meg fogom vizsgálni Önöket, viszont a többi beteg védelme
érdekében fontos tudnunk, hogy felmerül-e
Coronavírus fertőzés lehetősége. A COVIDjárvány alatt is megvizsgáltunk mindenkit,

fel tiszteletdíjat a képviselők, előző évben is
csak pár alkalommal.
Ennek ellenére a képviselői munkájukat
elvégzik. Amennyiben
felvennék a tiszteletdíjat, ennek összege akkor sem haladná meg
azt az összeget, melyet
az előző ciklusokban a
képviselők és civil
szervezetek vezetői
részére biztosított az önkormányzat év végi
zárórendezvények (vacsorára, ajándékozás)
alkalmával.
A falugyűlés egy olyan fórum, melynek célja
a lakosság közvetlen bevonása az önkormányzati feladatok meghatározásába, illetve

soha nem zártuk be a rendelőt, de a többi beteg védelme érdekében kérjük a telefont!
– Szigetbecsén 47 beteg kapta el a covidot, 3
főt kórházi kezelésre kellett utalni, 1 fő covidos beteg halt meg.
– Jelenleg több, mint 1000 oltásban részesült
páciensünk van, és szerencsére a szám folyamatosan nő. Mivel közeledik a negyedik hullám, a még nem oltott emberek kérem gondolják át a lehetőséget, és amennyiben szeretnék
megkapni az oltást, jelentkezzenek nálunk.
Javában zajlanak már a 3. oltások is, ezt is lehet nálunk kérni.
– Rendelési időn kívül 7-17 óra között elérhető vagyok mobiltelefonon (06301940213).
Amennyiben tanácsot kérnek és nem szükséges azonnali gyógyszerírás, beutalóírás, akkor ebben az időszakban is kereshetnek, illetve amennyiben akut panaszuk van. Súlyos
esetben (baleset, eszméletvesztés, mellkasi
fájdalom, nehézlégzés, bénulás, vérzés) mentőt hívjanak (112), mert ilyen esetekben fontos az időfaktor!
Önökért dolgozunk az asszisztensnőm és én
is, de ez a járvány fokozott terhelést ró ránk,
és megkérnénk Önöket, hogy legyenek türelmesek és megértőek!
Vigyázzunk egymásra!

ezek végrehajtásába. Évente legalább egyszeri alkalommal, előre meghirdetett módon a
megtartása kötelező. A közmeghallgatáson az
állampolgárok, valamint az önkormányzat
illetékességi területén működő társadalmi és
egyéb szervezetek képviselői közvetlenül a
képviselő-testület előtt, ahhoz intézve tehetik
fel közérdekű kérdéseiket és javaslataikat.
2020. évben a pandémia miatt nem lehetett
megtartani, arról csak írásos anyagot adott ki
az önkormányzat. Most viszont meg tudtuk
tartani. Hívtuk, vártuk a lakosságot.
Elgondolkodtató számunkra, miért jöttek el
mégis ilyen kevesen. Nincs szükség az információkra? Közömbösség, érdektelenség? A
fórum lezajlott, a részletes, és alapos tájékoztatások elhangzottak. Mindenesetre az önkormányzat a legjobb tudása és lehetősége szerint végzi továbbra is a felelősségteljes munkáját.
Lumei Joli
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A járványhelyzet miatt másképp alakult a
tevékenységünk, de nem tétlenkedtünk. Új
képviselőink, Pilczingerné Major Hajnalka és
Czár János lelkesen végzik feladatukat.
Nagyon jó a kapcsolatunk Szigetbecse Község Önkormányzatával, és a katolikus egyházzal.
Továbbra is főfeladatunknak tartjuk az
iskolások és óvodások nemzetiségi oktatásának segítését. Tavaly a Tóparti Óvodának 140
ezer Ft-ot biztosítottunk karácsonyi ajándékok vásárlására. A vírusjárvány miatt módosítottuk a rendezvénytervünket. A húsvéti
tojásfutás, tojáskiállítás, a Nepomuki Szent
Jánosról való megemlékezés és a Sramli parti
elmaradt.
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ber feladata többek között a Faluház és egyben a Falumúzeumunk üzemeltetése. Nagy
lelkesedéssel végzi munkáját. Szívesen tevékenykedik a hagyományőrző programok
szervezésében. Lumei Sándornéval vállalkozott online videofelvételek készítésére,
melyek a Facebook Szigetbecse Kultúr Köz
közösségi oldalon tekinthetők meg.
Videók témája:
Életkép – február 2. Gyertyaszentelő
Boldogasszony,
Speise Kalender; sütés-főzés a Faluházban,
Húsvéti nyúl látogatása a Faluházban,
Szigetbecsei népi vallásosság tárgyi emlékei
Az Ulmer Schachtel előtti téren húsvéti
dekorációt készíttettünk, ha már a tojásfutást
nem szabadott megtartani.

tünk a Balabán hajóval, melyre meghívtuk a
Sramli partin szereplő gyerekeket is. A hajókirándulás költségét önkormányzatunk fizette
(45 000 Ft).
Az Ulmer Schachtel emlékmű felavatását
későbbi időpontban szeptember 26-án tudtuk
megtartani. Nagyon szép színfoltja lett községünknek az emlékmű, ezúton is köszönjük a
kakucsi szakemberek munkáját. A hajó szállítását és felállításának előkészítését Czár
János képviselőtársunk elvállalta és nagy lelkesedéssel el is végezte. Az avatási ünnepségünkre felkértem Kótai Róbert plébános urat
a hajó felszentelésére. Pilczingerné Major
Hajnalka vállalta az ünnepségre a gyerekek
felkészítését (vers).
Nagy sikerrel szerepelt ünnepségünkön a
szigetcsépi német nemzetiségi Überraschung
tánccsoport. Az emlékhajóra mozgásérzékelő, napelemes lámpát szereltünk fel.
Minden évben a malenkij robotosok hazatérésének évfordulóján megemlékezést tartunk. Tavaly a COVID 19 járványhelyzet
miatt csak egy szűk körű koszorúzást tartottunk november 6-án a települési önkormányzat képviselőivel közösen.
Elmaradt a Márton napi lampionos felvonulás és a karácsonyi ünnepség is.
Deminger Ágnes közművelődési szakem-

A szigetbecsei Zenebarátok karnagya sajnos nem vállalja tovább a kórus vezetését.
Szándékát a kórustagok előtt jelentette ki.
Ezúton is megköszönöm lelkes, lelkiismeretes munkáját. Megpróbálunk új kórusvezetőt
keresni, de sajnos nem nagy eséllyel.
2021. május 21-én, a kitelepítés 75. évfordulóján megemlékező ünnepséget szerveztünk és koszorúzást tartottunk a kitelepítési
emléktáblánál a települési önkormányzat
képviselőivel közösen. Az ünnepség előkészületeként lévő kitelepítési emléktábla elé
gyöngykavicsos kültéri virágládát vásároltunk és virágokkal beültettük.
A kitelepítési emléktábla betűi megkoptak,
ezért úgy döntöttünk, hogy a táblát készítő
Winhardt Ferenccel átfestetjük.
Az idén először német nemzetiségi napközis táborra adtunk be pályázatot, melyen 300
ezer Ft-ot nyertünk. Így sikerült megoldani
egy 5 napos táboroztatást a Faluházban a gyerekek és a szülők nagy örömére. A részvétel
ingyenes volt. A táborozók részére a Nemzetközi Duna Napon hajókirándulást szervez-

2021. július 3-án Szigetbecse Község
Önkormányzatával közösen Sramli partit
szerveztünk, melyre meghívtuk a Tóparti
Óvoda nagycsoportját, a szigetszentmártoni
Hexerei tánccsoportot és a Lohr Kapelle
zenekart. Nagyon jól sikerült, szép este volt.
A szereplők költségeit és a dekorációt az
önkormányzatunk fizette.
2018 tavaszán LEADER pályázatot adtunk
be az Ulmer Schachtel mellett egy André
Kertész szoborra. Az akkori árajánlat lejárt és
a szoborterv is módosult. Megbízási szerződést kötöttünk Zsin Judit szobrászművésznővel ANDRÉ KERTÉSZ szobor tervezése,
megalkotása, kivitelezése céljából. Tervek
szerint november közepére elkészül a szobor.
A Faluházban a helytörténeti gyűjtemény
megnyitásának 10. évfordulójára- „Szigetbecsei népi vallásosság tárgyi emlékei” c. időszakos kiállítás rendezésében sokat segítettünk Deminger Ágnes közművelődési szakembernek. Előtte a kiállítás két helyiségét
kifesttettük.
Nagyon reméljük, hogy a novemberi programokat (koszorúzás, Márton-nap) meg tudjuk tartani, nem lesz újabb korlátozás.
LERNER MÁRIA
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Szigetbecse Község Önkormányzatának
képviselő-testülete a nyári időszakban is
szorgalmasan, és az ősz megérkezésével újult
lendülettel dolgozott. A 2021. augusztus 10én és 2021. szeptember 27-én megtartott testületi ülésen az alábbi döntések születtek:
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetbecse, Páva utca útfelújítási munkálataihoz kapcsolódó ajánlattételi felhívására a legkedvezőbb ajánlatot adó
Algép-Bau Kft. árajánlatát fogadta el, és felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási
szerződés megkötésére.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Közmeghallgatás időpontját 2021. szeptember 8. napjára tűzte ki.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi
pályázati fordulójához.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a község helyi
közművelődésről szóló rendeletét.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Szigetbecse Közös
Önkormányzati Hivatal Ügyrendjét.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosította az étkezési térítési
díjakról szóló 15/2020. (IX.1.) önkormányzati rendeletét.

2020. szeptember-október

***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a DAKÖV Kft. által
készített Szigetbecse Község vonatkozásában
2022-2036. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete jóváhagyta a polgármester által határidőben benyújtott 700.000 Ft
összegben igényelt pályázatot, melyet az
EMET Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
Fotóművészeti Kollégiuma keretében kiírt
pályázati felhívásra a 2021. 09. 29 - 2021. 11.
30-a közötti időszakban megrendezésre kerülő André Kertész emlékére Zellei Boglárka
Éva Ösvény a lelkek között című egyéni fotókiállításának megrendezésére igényelt.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a polgármester által
határidőben, benyújtott 400.000 Ft összegben
igényelt pályázatot, melyet az EMET Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága keretében
kiírt, „Értékmentő közművelődési szakmai
tevékenység megvalósítása” című pályázati
felhívásra a 2021. 10. 03-án megrendezésre
kerülő Szent Mihály nap környéki sokadalom
program megrendezésére igényelt.
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a polgármester által
határidőben benyújtott 1.000.000 Ft összegben igényelt pályázatot, melyet a Magyar
Falu Program keretében kiírt, „Kistelepülési
önkormányzati rendezvények támogatása”
című pályázati felhívásra a 2021. 08. 29-én
megrendezésre került Falunapra igényelt.

leti díj havi összegét 5.000 Ft-tal megemeli.
Továbbá amint a Magyar Falu Program keretében a felújításra benyújtott pályázat tartaléklistáról élesbe fordul, a felújítás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal a bérlő az
önkormányzati bérlakásból kiköltözik.
***
Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Szigetbecse Község Önkormányzata benyújtott pályázatok közül:
– sikerült elnyerni a Szociális tüzelőanyag
támogatás pályázaton 62 m3 tűzifát
– a VEKOP-6.1.-21-2021– 00029 Mini
bölcsőde építése pályázaton 103.006.853
Ft-ot nyert.
A fentiekből is jól látszik, hogy a képviselő testület és a hivatal dolgozói folyamatosan
azon munkálkodnak, hogy településünk fejlődjön, szépüljön.
Csománé dr. Dreska Hajnalka
aljegyző

Adomány a Faluháznak
Dickmann Jánosné és családjától a
Faluház nagy adományt kapott Láng
Ferencné Mák Erzsébet hagyatékából.

***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetbecse, Balassi tér és
járda térkövezési felújítási munkálataihoz
kapcsolódó ajánlattételi felhívására a legkedvezőbb ajánlatot adó Algép-Bau Kft. árajánlatát fogadta el és felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosította a Szigetbecse
Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
7/2016. (XI.2.) önkormányzati rendeletét.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szigetbecse
Község Önkormányzat tulajdonát képező
önkormányzati bérlakásra jelenlegi bérlővel
kötött szerződést további 1 év időtartamra
meghosszabbítja, azzal a feltétellel, hogy bér-

Érkeztek bútorok, melyekkel a faluházi
„irodát” tudtuk berendezni, sok-sok régi
használati eszköz, hímzett és horgolt textilek.
Bözsi néni varrónő volt, így rengeteg
pamut ruhaanyag, csipke és szalag is gazdagítja a Faluházat, melyeket évekig fel
tudunk majd használni a kézműves foglalkozásokon.
Nagyon szépen köszönjük a nagylelkű
segítséget!

2021. szeptember-október
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Részvételünk a VIII. Magyar Sakkvilág kupán
A koronavírus okozta járványhelyzet rányomta bélyegét a Magyar Sakkvilág Kupa már hagyományosnak tekinthető versenysorozatára
is. Ezt bizonyítja, hogy az
idén szeptember 10-12. között, már nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő
csapatverseny csak nagy nehézségek árán, a negyedik
alkalommal meghirdetett
kiírás után jöhetett létre.
Pest megyét a versenysorozat meghirdetése
óta már hagyományosan Szigetbecse csapata
képviseli, azonban a járványhelyzetből adódó
kellemetlenségek ebben az évben több nehézség elé állítottak minket.
Egyrészt az induláshoz szükséges négy főt
nem tudtuk településen belül kiállítani. A
problémát úgy oldottuk meg, hogy 2021. évben Szigetbecse Lórév községgel közös csapattal nevezett a versenyre: a településünket
hagyományosan képviselő Áj László, Schwarczenberger Zsolt Antal, Áj Tamás összeállítású
csapat negyedik tábláján idén Mártity Martin
lórévi sakkozó, szakosztályunk új játékosa
szerepelt.
Másrészt nagy kihívást jelentett, hogy a verseny részvételi díját is jóval magasabbra kalibrálták a korábbi évekhez képest. Nagy örömömre széles körű összefogás jött létre szigetbecsei és lórévi vállalkozók körében, akik adományaikkal lehetővé tették, hogy Szigetbecse
– Lórév közös csapattal indulhasson a VIII.
Magyar Sakkvilág Kupán.
Ezúton szeretném megköszönni az érintett
vállalkozóknak az önzetlen segítségüket, nélkülük az indulásunk nem jöhetett volna létre.
Engedjék meg a kedves olvasók, hogy köszönetünk jeleként megszólítsam segítőinket,
szponzorainkat:
Bogdán György (Lórév polgármestere) –
50.000,- Ft,
Schwarczenberger Richárd – 20.000,- Ft,
Riedl Béla – 20.000,- Ft,
Györke Péter – 20.000,- Ft,
Brezina Ferenc – 20.000,- Ft.
(A nevezési díj fennmaradó összegét,
5.000,- forintot Schwarczenberger Zsolt csapatvezető bocsátotta a csapat rendelkezésére.)
Köszönet illeti továbbá Szigetbecse Sport
Egyesületét is, mivel a nevezési díjat előfinanszírozta csapatunk részére.
A VIII. Magyar Sakkvilág Kupa a megszokott magas színvonalú szervezettséggel várta a

résztvevőket. Ugyanakkor nem lehetett nem
észrevenni, hogy a korábbi évekhez képest a
verseny szellemisége megváltozott.
Sajnos csak nagyon kevés, 12 csapat indult,
ellentétben a megszokott 28-30 indulóhoz
képest. Továbbá mindössze hat megye képviseltette magát önálló csapattal, illetve csak egy
határon túli csapat (Farkaslaka – Erdély) vett
részt a versenyen, a további induló csapatokat
helyi (Kisbér – Ászár) sakkozókból állították
össze, kiegészítve a mezőnyt.

A mezőny összetétele is megváltozott,
főként magasabb élőpontszámú aktív sakkozókból összeállított csapatok neveztek az idén,
míg az egyes megyéket képviselő, kistelepülési amatőr sakkcsapatok távolmaradtak.
Ebből adódóan rendkívül erős mezőny alakult ki, amit az is jelez, hogy a résztvevők
között Szigetbecse – Lórév csapatát mindössze
a 9. helyre rangsorolták.
Változás történt a verseny szabályaiban is. A
verseny eredményét idén a csapatpontszám
határozta meg (győzelem 3 pont, döntetlen 1
pont, vereség 0 pont), ellentétben az előző
évekkel, amikor is az egyes táblákon szerzett
összpontszám határozta meg a helyezést. Ez
számunkra szintén kedvezőtlen változás volt.

Búcsúzunk Rigó József
csapattagunktól
Sajnos szomorú kötelességemnek kell eleget tennem. Csapattagunk, Rigó József
(Józsi) már nincs közöttünk.
Józsit 1980-ban ismertem meg, amikor
ifjúsági játékosként jelentkeztem a RASE
(Ráckevei Aranykalász Sport Egyesület)
abban az évben induló sakk szakosztályába.
Ő akkor a már a megyei I. osztályban szereplő RASE alapjátékosa volt. Egy csapatban szerepelt – a teljesség igény nélkül –
Gyuricza Ferenccel, Dárdai Jancsi bácsival,
Balogh Lacival, Papp Gyulával, Murányi
Gézával, de diákjátékosként többek között Áj
Lacival és a Novák testvérekkel (Gábor és
Miklós) is.
Jómagam huszonnégy év kihagyás után a
megalakuló Szigetbecse csapatában kezdtem
újra sakkozni, itt találkoztunk és játszottunk
újra egy egyesületben, ami nagy örömömre
szolgált.
Józsit jó humorú, megbízható embernek
ismertem meg, a házi versenyek rendszeres
résztvevője volt és a csapatban is értékes
pontokat szerzett, a csapattagok is szerették.
Józsi a hetvenedik életévét ez év február 9én töltötte be, amit csapatunk hagyományai
szerint kupával köszöntünk, azonban az
átadó csapatgyűlésen egészségi állapota
miatt már sajnos nem tudott részt venni. A
megköszöntésre már csak az ápolását végző
intézményben kerülhetett sor.
Szigetbecse Sport Egyesület sakk szakosztály tagsága nevében ezúton szeretnék részvétet nyilvánítani a gyászoló családnak.
A kilenc fordulós versenyben Szigetbecse –
Lórév közös csapatunk 11 csapatponttal (3
győzelem, 2 döntetlen, 4 vereség), valamint
19,0 táblaponttal a nyolcadik helyen végzett
(táblapont számítás alapján a hatodik helyre
soroltak volna minket).
Dicséret illeti újoncunkat, Mártity Martint,
aki a 4. táblán kilenc mérkőzésből 6 és fél pontot szerzett, így csapatunk legeredményesebb
játékosa volt.
Martin mellett dicséret illeti másik fiatal versenyzőnket, Áj Tamást is helytállásáért, aki
nála jóval erősebb versenyzőket (még I. osztályú versenyzőt is) is le tudott győzni.
Összességében élvezetes, jól megszervezett
versenyen vettünk részt, ahol igyekeztünk
tudásunknak megfelelően méltóképpen képviselni településeinket, illetve Pest megyét, a
kiálló erős mezőnyben.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Schwarczenberger Zsolt Antal csapatvezető
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Hivatalosan is véget ért a nyár, szeptember
1-jén megkezdődött a tanév. A kormány,
hasonlóan az előző évekhez, az iskolakezdés
előtt jelentős terheket vett le a szülőkről. Ebben a tanévben is minden alsó és felső tagozatos diáknak alanyi jogon, ingyen járt a tankönyv. A rászoruló gyermekek ingyenesen étkezhetnek továbbra is az iskolákban. A tanév
megkezdésével ismét a tanulásé a főszerep.
Szigetbecsén 178 tanuló kezdte meg tanulmányait, ugyanúgy ahogy az előző tanévben.
A 178 diákból 105 a más településről bejárók száma. A gyerekekkel 11 főállású és 4
óraadó, szakmailag jól felkészült, munkájára
igényes pedagógus foglalkozik.
A délelőtti tanórákat követően ebéd után a
napköziben, illetve tanulószobai foglalkozásokon készülnek a gyerekek a következő tanítási napokra, az utolsó két órában a diákok
érdeklődésnek megfelelően, szakkörökön pl:
társastánc, tűzzománc, röplabda, hangszeres
(zongora, furulya) oktatáson vehetnek részt,
de korrepetálásra is lehetőséget adnak a
pedagógusok. A foglalkozások 16:00 óráig
tartanak.
Módszereinkben továbbra is az élménypedagógia alkalmazását igyekszünk leginkább
alkalmazni, mert a mai gyerekeket a régi módszerekkel hatékonyan tanítani már nehézkes,
sőt gyakran lehetetlen. Ehhez a technikai hátterünk biztosított, bár a gépek gyorsan elhasználódnak, pótlásukra pénzforrásunk nincs.
A gyermekek nevelésének első és legfontosabb színtere a család, az iskolánk feladatait
csak a szülőkkel együttműködve tudja megoldani. Ezért nevelésünkben és oktatási folyamatainkban, kiemelkedő szerepe van a pedagógus – szülő – tanuló kapcsolatrendszernek,
a bizalomra épülő együttműködésnek, az egymás kölcsönös tiszteletére, a toleranciára, az
együttműködési készségre és egymás kölcsönös segítésére, támogatására.
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Személyi változások is történtek az idei tanévben: ebben a tanévben érkezett Somi Leventéné tanárnő.
Matematikát és rajzot oktat a felső tagozatos diákoknak és Ő az osztályfőnöke az ötödikes tanulóknak.
További pedagógusaink: Bráda Zoltán
Istvánné, Györkéné Varsányi Andrea, Gréczi
Edina, Kajlik Gabriella, Kőhegyiné Lengyel
Anikó, Mészáros Edit (október 15. után),
Samuné Ulakity Ildikó, Raffay Béla.
Osztály Fő: Osztályfőnök
1. 27 Hideg-Nagy Ágnes
2. 28 Parti Katalin
3. 25 Majorosné Widemann Tünde
4. 14 Bécsi Beáta
5. 25 Somi Leventéné
6. 22 Csoba Attiláné
7. 20 Pilczinger Zsolt
8. 17 Bak Gáborné
Iskolai szünetek, a felmérések, valamint a
kötelező projekt munkák időpontjai a
2021/2022-es tanévben:
Első tanítási nap: 2021. szeptember 1.
Utolsó tanítási nap: 2022. június 15. A tanítási napok száma: 181.
Őszi szünet: 2021. október 25-étől, 2021.
november 1-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021.
október 22. (péntek).
A szünet utáni első tanítási nap: 2021. november 3. (szerda).
Téli szünet: 2021. december 22-től, 2022.
január 2-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: nap
2021. december 21. (kedd),
A szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 3. (hétfő).
A szorgalmi időszak első féléve 2021.
szeptember 1-től 2022. január 21-ig tart. Az
első féléves tanulmányi előrehaladásról a
tanulót, illetve gondviselőjét 2022. január 28-

ig tájékoztatjuk a félévi értesítő által.
Tavaszi szünet: 2022. április 14-től 2022.
április 19-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022.
április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap: 2022. április 21. (csütörtök).
Témahetek
2022. március 7-11. Pénzügyi tudatosság és
gazdálkodás
2022. április 4-8. Digitális témahét
2022. április 25-29. Fenntarthatósági témahét.
A tanítási évben – a tanítási napokon felül –
a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás
nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai
diákönkormányzat jogosult dönteni.
Szigetbecsén a felhasznált 6 nap:
1. Pályaorientációs nap 2021. október 1.
2. Őszi nevelési értekezlet 2021. november 02.
3. DÖK-nap 2021. december 21. (kedd)
4. Tavaszi nevelési értekezlet 2022. április 20.
(kedd)
5. Gyereknap 2022. május 30. (hétfő)
6. Pedagógus kirándulás 2022. június. 3. (előreláthatólag)
Nyílt tanórákon a szülők bekukkanthatnak
gyermekeik tanóráiba, amelyet november 2.
hetében tartunk iskolában.
Tanulóinkból, akik a 12. életévüket betöltötték, 12 diák kérte és kapta meg a Covid
elleni oltást. Jelenleg iskolánkban sem a tanulók, sem a pedagógusok között nincs covidos
beteg. A tanév folyamán nem tervezzük az
online oktatás bevezetését.
A 2021-2022-es tanévre minden diákunknak és dolgozóinknak jó egészséget és sikeres
tanévet kívánok.
Raffay Béla intézményvezető
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„Fényes cifra palota, megnyitott az óvoda.
Tessék, tessék! Beljebb, beljebb!
Vidám itt bent minden gyermek.”
A Szigetbecsei Tóparti Óvodában 2021 őszén,
összesen 76 gyermek, a legkisebbek, a Katica
csoportosok 29-en, a középső, Süni csoportosok 24-en, a Mókus nagycsoportosok 23-an
kezdték meg az idei nevelési évet.
Süni (középső) csoport óvodapedagógusai:
Katona Mónika és Bozókiné Varga Gabriella,
pedagógiai munkát segítő dajka: Molnár
Lászlóné /Zita néni
Mókus (nagy) csoport óvodapedagógusai:
Schneckné Bukovszky Judit és Márta
Andrásné, pedagógiai munkát segítő dajka:
Wágnerné Ádám Ildikó.
Katica (kis) csoport névsora: Asók Szabolcs
László, Berger Márk, Bodor Janka Mikolt,
Bodor Zsófia Éva, Csébi-Pogány Boglárka,
Dudás Márk Enzo, Faragó Márton Róbert,
Farkas Laura, Fider Bernadett, Fülöp Izabella,
Fülöp Zoé, Györke Dóra, Kovács Kende, Kun
Ferenc Efraim, Kun Szabolcs, Lerner Péter,
Liszkóczi Bence, Mati Emília, Méri Dominik,
Németh Nikolett Laura, Pál Marcell
Benjámin, Rupa Viktória, Schmidt Olívia,
Schvarczenberger Nelli, Simon Hunor, Sziklai
Flóra, Szücs Miklós, Szűcs Emili, Wesselényi
Miklós
Óvodapedagógus: Hoffmann Ildikó
Pedagógiai asszisztens: Bódis Nikolett Éva,
Pedagógiai munkát segítő dajka: Tuska Árpádné /Teca néni.
A Katica kiscsoportba járó gyerekeknek az
egész első év, az óvodával való ismerkedésről,
a beszoktatásról-befogadásról fog szólni.
Ehhez szeretnék egy pár segítő gondolatot
hozzáfűzni, ezzel is támogatni a szülőket abban, hogy ezt az új helyzetet minél jobban,
zökkenőmentesebben tudják kezelni.
Az óvoda az első nagy megmérettetés a család, szülők életében, ahol kiderül, hogy vajon
jól teljesítettek-e eddig szülőségből. Lehet,
hogy ezt nem is fogalmazzuk meg magunknak
tudatosan, de ekkor kapunk először visszajelzést arról, hogy a gyermekünk „beválik-e”,
„megfelel-e”, „beszokik-e” …
A hátam mögött lévő harminc éves szakmai
tapasztalatommal bátran állítom, hogy még
nem láttam olyan gyereket, aki ne tudott volna
az oviba beszokni. Lehet, hogy valakinek
kevesebb, valakinek több időbe telik, de
előbb-utóbb minden gyermek képes lesz rá.
Vagyis: ha az óvodai beszoktatás nem zajlik le
néhány hét alatt, azért ne csodálkozzunk…
Ahhoz, hogy jól vegyük az első nagyobb akadályt, érdemes elsőként a figyelmünket saját

magunkra irányítani és megvizsgálni, hogy
mi, szülők hogyan állunk az óvodakezdés
témájához.
Hogyan gondolunk mi az óvodára?
Vannak saját emlékeink?
Milyen érzések töltenek el, amikor első nap
visszük óvodába a gyereket?
Vagy amikor először hagyjuk ott egy-két órára
az óvodában?
Minden gondolatunk és érzésünk – kimondatlanul is – sugárzik rólunk, a viselkedésünkből, a mimikánkból, hanglejtésünkből stb.
A gyerekek olyan antennákkal születnek,
amelyek képesek kódolni a nemverbális kommunikációnk mögött meghúzódó érzéseket és
gondolatokat és ennek megfelelően reagálnak
az új helyzetre. Ha mi magunk szorongunk és
félünk az óvodától, igazából nem szeretnénk
még elszakadni a gyermekünktől, ezeket a
félelmeket a gyermekünk is átveszi és csupán
beteljesíti tudatalatti vágyunkat.
Amikor azt tapaszalja a gyermek, hogy anya
és apa is arról beszél, hogy milyen csuda jó
dolog volt óvodába járni és bárcsak ők is újra
ovisok lehetnének, mert ott aztán lehetett ezt
is, meg azt is csinálni, akkor talán ő is pozitív
izgalommal várja majd az óvodát.
Az óvó nénikkel való jó kapcsolat kialakítását most kell elkezdeni, amely több szempontból is meghatározó lesz a következő 3
évben.
1. Szakmai tanácsok meghallgatása
A partneri viszony megalapozása azzal kezdődik, hogy nyitottan fordulunk az óvónők felé
és meghallgatjuk szakmai tanácsaikat. Nemcsak az óvodai beszoktatással kapcsolatban,
de gyermekünk személyiségéről is fontos
visszajelzést kaphatunk.
2. Nyílt kommunikáció
Nagyon fontos, hogy fogalmazzuk meg igényeinket, szükségleteinket, merjünk segítséget kérni! Senki nem tudja kitalálni a gondolatainkat, de ha elkezdünk beszélgetni, akkor
már együtt lehet megoldásokat keresni.
3. Példamutatás a gyereknek
Mintát adunk gyermekeinknek azzal, ahogyan
egy problémát megoldunk vagy ahogyan az
óvónénikről beszélünk. Ha tisztelettel fordulunk feléjük és elismerjük szakmai tudásukat,
gyermekünk is pozitív attitűddel, együttműködően fog viselkedni. Ezzel a példanyújtással is segíthetjük a gyermek és az óvónéni
közötti harmonikus kapcsolat kialakulását.

Az óvodai beszoktatás sikermutatói
Mikor lehetünk nyugodtak afelől, hogy gyermekünk beszokott az óvodába? A szülők
ismerik legjobban a gyereküket és ők tudják a
legjobban, hogy mikor érzi jól magát, mikor
felszabadult, mikor szorong vagy mikor
bizonytalan még gyermekük. Ebből a szempontból sem lehet a gyerekeket összehasonlítani, mégis van egy-két olyan jellemző, ami a
legtöbb gyereknél azt jelzi, hogy biztonságban
érzi magát már óvodában is.
Amikor beteg, és hosszú napokat otthon tölt,
akkor utána alig várja, hogy újra mehessen
oviba.
Amikor valódi kapcsolat alakul ki az óvónő
és a gyermek között. Ennek egy szép példája, amikor a gyerek otthon rajzot készít az óvó
néninek vagy más módon kifejezi, hogy gondol rá, fontos neki.
Amikor már egy kicsit csintalankodik az
óvodában. Azt jelenti, hogy biztonságban érzi
magát és kezd feloldódni.
Amikor már szinte alig akar búcsúzkodni, a
kíváncsiság hajtja a csoportszoba felé.
Amikor mélyen alszik éjszakánként.
Elsősorban az a gyerek fogja magát érzelmileg biztonságban érezni magát az óvodában,
aki a szülei rezdüléseiből is azt érzi, hogy
minden rendben van, így kerek a világ. Tehát
ne feledjük, az óvodai beszoktatás sikeressége
nagymértékben rajtunk, szülőkön is múlik!
Ebben a nevelési évben sok érdekes, tartalmas, szórakoztató és élményekben gazdag
rendezvényeket, kirándulásokat szervezünk a
gyermekek számára, a szülők is több alkalommal betekintést tehetnek a gyermekeik óvodai
életének mindennapjaiba. (nyílt hetek, Mihály
napi vásár, Márton nap, Néptánc találkozó és
egyéb rendezvények). Csak remélni tudjuk,
hogy az idei nevelési évben a betervezett rendezvényinket maradéktalanul meg tudjuk majd
valósítani és nem kell újra a pandémia miatt a
gyerekeknek élményekről lemondaniuk.
Kívánom, hogy minden óvodánkba járó
kisgyermek érezze jól magát nálunk, sok
élménnyel, tudással, tapasztalással legyen
gazdagabb a nevelési év végére!
„Vár sok gyerek és sok játék…
Ezt mesélték anyukámék.
Hogyha úgy lesz, ahogy mondták,
szeretem majd az óvodát.”
Schneckné Bukovszky Judit
intézményvezető
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2021. augusztus 12-én
Rácz Ferenc és Szajdek Adrienn gyermeke
Rácz Boglárka
2021. szeptember 13-án Győri Zsolt és
Kovács Anita gyermeke
Győri Bence
2021. 08. 14-én
Szabó Levente – Magyari Edina
2021. 08. 17-én
Solymosi Gergely – Fehér Katalin
2021. 08. 28-án
Viski Kornél – Dani Judit
2021. 09. 17-én
Kudar Ádám – Csordás Melinda

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Wágner József temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
a Gyászoló család

Ferge Jánosné (sz. Kapitány Erzsébet)
1937. 12. 09 – 2021. 08. 15.
Feigl Gáspárné (sz. Fazekas Mária)
1960. 04. 15. – 2021. 08. 31.
Pintér András 1939. 05. 22 – 2021. 09. 07.
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