
„Szigetbecsén a húsvéti tojásfutás a közösségi összefogás és a
hagyományok tiszteletének legszebb példája. Az is példaértékű,
ahogy a falu közössége a mai napig ápolja ezt az országosan is
egyedülálló különleges népszokást.” E szavakkal nyitotta meg a
tojásfutást Sósné Michélisz Edina polgármester a megszokott régi
időpontban, húsvét vasárnap 17 órakor. Az egybegyűlt sokaságot
Lerner Mária, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is kö -
szöntötte. Ünnepeltük a sváb ősök (mára már átalakult) hagyomá-
nyát, ünnepeltük a Húsvétot, a keresztény egyház egyik legnagyobb
ünnepét. Örültünk a tavasznak és az együttlétnek, hiszen a járvány-
ügyi korlátozások miatt 2 évig nem volt ilyen szép ünnepünk, közös
örömünk. Húsvét vasárnapra nemcsak az otthonok, hanem a közin-
tézmények, a közterek is megszépültek, virágba borultak. Szom -
baton a Szigetbecsei Általános Iskola diákjai útnak indultak és

közel 1000 db tojást gyűjtöttek az adományozó lakosságtól. Jó,
hogy sokan fontosnak tartják e hagyomány éltetését! A Szigetbecse
Sportegyesület és a Német Nemzetiségi Önkormányzat összefogá-
saként újra együtt ünnepelhettünk, együtt örvendezhettünk. Két új
futó legényt (a hagyományos elnevezéssel élve, „nyulat”) is avat-
hattunk Riedl Norbert és Schmidt Sándor személyében. A korábbi
évek futói fiatal családapákká váltak, s a hagyomány szerint futó
csak legényember lehet. A legények a Csiribiri Mazsorett Csoport
tagjainak közreműködésével vonultak be, kezeikben tartva a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Szigetbecse
község zászlóit és a magyar lobogót. Az örömteli forgatagot tojás-
kiállítás, „Nyitott kapu” és festett fotópont színesítette. A napnak
még nem volt vége, mert este húsvéti bálban mulathattak a táncos
lábúak.
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Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulójáról
március 11-én emlékezett meg Szigetbecse lakossága – két év után
újra együtt. A Szigetbecsei Általános Iskola 6. és 7. osztályos tanulói
az eseményhez méltó előadást mutattak be, bizonyítva, hogy 1848 hő -
sei még ma is tanítanak hazaszeretetről, a magyar nép iránti feltétlen
odaadásról és a nemzet jövője iránti elkötelezettségről. „Március 15-e
nem zetünk legnagyobb ünnepe, amely egy olyan történelmi esemény-
nek állít emléket, ami alapvetően befolyásolta minden magyar ember,
az egész magyar nemzet gondolkodását és saját jövőjéhez való viszo-
nyu lását. 1848 tavasza a szabadság reményével köszöntött azokra, akik
hitték és remélték, hogy a hosszú elnyomás időszaka után, jönnie kell
egy igazabb és szabadabb világnak... A magyarság 1860 óta nemzeti
ünnepének tekinti ezt a napot, függetlenül attól, hogyan vélekedett erről
a mindenkori államhata-
lom. Most a mi feladatunk,
később majd a kö vet kező
nemzedék feladta lesz, hogy
tegyenek azért, hogy utóda-
ik azt a szabadságot kapják
örökül, amit a márciusi ifjak
megálmodtak” – emel te ki
ünnepi beszédében Sósné

Michélisz Edina polgármester. Az ünnepi műsor létrejöttében közremű-
ködött Györkéné Varsányi Andrea és Pilczin ger Zsolt. Az előadás össze-
állításában, betanításában részt vett és a műsort vezette Csoba Attiláné.
Szavai szerint „Nekünk ma azt a hazafias lelkesedést és az igaz ügyért
való tántoríthatatlan nemzedéket kell ünnepelnünk, amely a maga iga-
záért, érdekeiért, a szabadságért tenni tudott!” A rendezvény színvo-
nalát emelte Ka rá csonyi Kata és Bilisics Atti la, akik hazafias dalokat
adtak elő.

Községünk legnagyobb ünnepi eseményének méltó zárásaként díját-
adó eseményre került sor. A Képviselő-testület tagjai „Sziget becse Szol -
gálatáért díj” kitüntetésben részesítették Schmidt Mi hály nét és
Schmidt Mihályt a településért végzett közösségi munkájukért. Gra tu -
lálunk a kitüntetetteknek!         (Méltatásuk a következő oldalon található.)

S Z A B A D  TA V A S Z



Schmidt Mihályné (Margitka Óvó néni) 1992 óta volt az
óvodánk vezetője – kisebb megszakításokkal – 2016-ig, nyug-
díjba vonulásáig. Szakmai munkáját precízen, magas színvo-
nalon, példamutatóan végezte. Nagy fontosságot tulajdonított
a differenciált nevelésnek, a felzárkóztatásnak, a tehetséggon-
dozásnak. Kiemelkedő színvonalú munkát végzett a német
nemzetiségi nevelés területén is. 

Az óvodapedagógiai munkáján túl feladatot vállalt a község
Képviselő-testületében is, ahol több cikluson keresztül aktívan
tevékenykedett. A Szigetbecse Községért Közalapítványnak
megalakulása óta, 1992 óta tagja. A közösségi életet, a falu fej-
lődését a mai napig nagyon fontosnak tartja, s lehetősége sze-

rint tesz is ezen feladatokért. Az új óvoda építésénél a tervezé-
si időszakban, az előkészületekben tapasztalataival sokat segí-
tett. Több önkormányzati és alapítványi rendezvény (könyvki-
adás, fotókiállítások, anyák napi ünnepségek stb.) levezetője
volt. A mai napig segíti a rendezvények lebonyolítását, nyug-
díjba vonulása óta még aktívabban tevékenykedik ezekben.
Mivel Margitka kiváló munkájával 25 évig szolgálta Szi get -
becsét mint óvodapedagógus, mellette képviselő volt több cik-
lusban is, 30 évig volt a Szigetbecse Községért Köz ala pít -
ványban alapítványi tag, ezt a rengeteg önfeláldozó munkát
megköszönve találta őt méltónak Képviselő-testületünk a
kitüntetésre. 

A Március 15-i ünnepségen olyan szigetbecsei polgárokat tüntetett ki a Képviselő-testület, akik tiszteletre méltó
munkájukkal, kitartásukkal, elért eredményeikkel hozzájárultak közösségünk sikereihez, lelki gazdagodásához és
akik tetteikkel példát mutatnak mindnyájunknak. 
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Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
„Szigetbecse szolgálatáért” díjban részesíti SCHMIDT MIHÁLYNÉ szigetbecsei lakost.

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
„Szigetbecse szolgálatáért díj”-ban részesíti SCHMIDT MIHÁLY szigetbecsei lakost.

Schmidt Mihály a Szigetbecse Sportegyesületben vezetőségi
tagként tevékenykedett 1999-2021 között. Először a gazdasági
ügyeket intézte, későbbiekben pedig 2000-től napjainkig a
Szigetbecse Sportegyesület elnöke volt. 

Munkáját mindig nagy odaadással, lelkiismeretesen és pon-
tosan végezte. Több pályázaton is részt vett az egyesülettel,
így sikerült a focipálya környékét széppé varázsolniuk.
Kapcsolatai révén sikerült kihasználnia és a falu javára fordí-
tania a TAO-s támogatásokat is. Mindig kiemelt feladatnak
tekintette a sportegyesület rendezvényeinek – a hagyományok-
nak megfelelő – színvonalas megtartását: húsvéti tojásfutás,
húsvéti bál, május elsejei sportmajális, Farsangi és Falunapi
Sakk Torna, Búcsúi bál. Több alkalommal is részt vett a nagy-

szabású Majális megrendezésében, ami a környékben nagyon
jó visszhangot váltott ki. Távoli településekről is szívesen jöt-
tek a sportolók, akik mindig elismerően nyilatkoztak erről az
eseményről. A Húsvéti tojásfutás az országban egyedülálló,
több TV-s csatorna is foglalkozott már ezzel a szép hagyo-
mánnyal. A társadalmi munkák alkalmával is rendszeresen
számíthattunk a munkájára, fontosnak tartja a község jó híré-
nek fenntartását, szépítését, sportolóként pedig az egészséges
életmódra nevelést. Most, hogy leköszönt a sportegyesület
elnöki posztjáról, s nyugdíjba vonul, társadalmi munkája
elismeréseként Képviselő-testületünk fontosnak tartotta a díj
odaítélését részére, a sok-sok önként végzett munkája köszö-
neteként. 



Barátként nehéz ilyenkor bármit is mondani, hiszen mi ketten
az életünk meghatározó részét együtt, egymás közelében töltöt-
tük. Éva 1967-től kisebb megszakítással mindvégig Szigetbecsén
élt. Amikor Debrecenben lakott, akkor is sokat gondolt a mi kis
falunkra, ránk barátokra. Kicsi korunk óta szinte egymás testvérei
voltunk. A szüleim korai halála után az Ő anyukája „Csöre néni”
volt szinte a pótanyukám. Nagyon hálás vagyok ezért Neki! Évá-
val sok-sok éven keresztül közös utat jártunk, együtt játszottunk,
egymás mellett laktunk, közösen jártunk az általános iskolába,
majd a Ráckevei Ady Endre Gimnáziumba is. Sok csintalanságot
követtünk el együtt. Sok szor hangzott el a szájából, hogy soha
nem hagyna engem bántani, mindig ki fog állni mellettem, ha
engem bántottak Ő is velem együtt sírt, ha pedig valami jó dolog
történt velünk jókat nevettünk, közösen örültünk a sikereinknek.
Mit is jelent egy ilyen barát? Fel be csülhetetlen kincs! 

„A barát egy mosoly, mely bátorít, ha félsz; a barát a taps, mely
ujjong, ha célba érsz. A barát egy kéz, mely felhúz, ha elestél; a
barát az álom, mit éberen kerestél. A barát egy könnycsepp, mely
érted hull, ha baj van; a barát gyémántpáncél, óv téged a harc-
ban. A barát egy nevetés, mely felharsan, ha meglát; a barát egy
rózsakert, mely Neked nyitja bokrát. A barát egy csillag, mit az éj
varázsol; a barát egy dallam, mit meghallasz bárhol. A barát a
láng, mely kitáncol a tűzből; a barát az emlék, mit szívedben
őrzöl. A barát is csak ember, s néha tán hibázik, de szeret, s ha
nincs veled, érzed, hogy hiányzik.”

Gyermekeit szintén kicsi koruk óta ismerem, sőt volt szeren-
csém Zsuzsit még tanítani is az általános is ko lában. Mindketten
felnőtt, okos gyerekek, akiknek mérhetetlen veszteség gondosko-
dó édesanyjuk halála. Nem is olyan régen Éva boldogan mesélte
Nekem, hogy Ő is belép a nagymamák táborába. Sajnos, gyönyö-
rű unokáját már nem sokáig láthatta!

Egész életében érzelemgazdagon élte meg azokat a pillanato-
kat, amelyek megadattak neki. Derűs, mosolygós, életvidám ter-
mészetének kisugárzását megőrizte a mindennapokban is. A
Sziget-Csücske Természetbarátok Egyesület vezetőségi tagjaként
fontosnak tartotta a túrázás népszerűsítését, a természetvédelem,

a természetjárás feltételeinek gazdagítását, a testi-lelki egészséges
életmód kialakítását, műemlékvédelmet és környezetvédelmet is.
Több kirándulást is szer vezett, melyek alkalmával kis országunk
szépségeiben gyönyörködhettek a túrán résztvevők. 

Képviselő-testületünkhöz a 2019-es választások után csatlako-
zott. A képviselői munkáját mindig odaadóan végezte a Pénzügyi,
Jogi, Ügyrendi és Humánpolitikai bizottság tagjaként, lelkiisme-
retesen, körültekintően ellenőrizte a falu pén zének felhasználását.
Mindig aktívan vett részt a programok lebonyolításában. Sok
ember kereste meg a problémáival, amit rendszeresen a képvise-
lők elé tárt a testületi üléseken. Gondolatait, jó tanácsait sokszor
megosztotta velünk, mindig kiállt a véleménye mellett. Most a
falu lakossága és a testületi tagok nevében is megköszönöm az
odaadó munkáját!

Hatalmas űr tátong most bennünk, hirtelen távozása miatt. Éva
soha nem panaszkodott, ezért is érthetetlen számunkra, ami tör-
tént. Az egyik ülésen még vidáman nevetett, a másikon pedig már
arról kellett döntést hoznunk, hogy Szigetbecse Önkormányzata
saját halottjának tekinti elhunyt képviselőtársunkat. Nehéz lesz
lényedet elengednünk, de sajnos meg kell tennünk!

„Mindannyian végig me gyünk ezen az úton. Egyszer elveszítjük
szeretteinket, és egyszer majd minket is elveszít valaki. De talál-
kozni fogunk egy másik életben, valahol fent a messzeségben!” 

„Az angyalok meseszép lények, vigyáznak Rád, figyelik lépted.
/ Álmodat őrzik, hogy senki ne bántson, / Az angyalomat küldöm
hozzád, hogy terád is vigyázzon!” 

Utolsó üzenetként Éva nevében a következőket tolmácsolom
minden Őt szerető és tisztelő embernek: „Elmegyek, mert el kell
mennem, / Hogy elköszönni nem tudtam sajnálom, / Tudjátok,
kiket szerettem / A síron túl is örökké imádom!”

Még az égiek is megsiratják elvesztésed, könnycseppjüket hul-
latják már 2. napja érted! Nyugodj békében, drága Éva!
Szomorúan búcsúzik Tőled a Képviselő-testületünk minden tagja!  

Csobáné Szűcs Krisztina
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Búcsú Évától!
„Ha meghalok, ne emlékezz rám búsan / Kis családom, Kedves testvérem,

Már megadatott nékem / Emlékben fénylenem,
Ne emlékezz rám búsan / Testvér, rokon, barát...

Add meg a könnyet, / Élj és szeress tovább.
Addig vagyok, / míg élek Szívetekben, bennetek.

Ember voltam mindig: / Ezért szeressetek!”

Tisztelt gyászoló családtagok, rokonok, barátok, tisztelt emlékezők!

„Szólni nem tudunk, csak nézünk s hallgatunk, / Mióta itt hagytál minket, szo-
morúak vagyunk. /Te, aki mindig önfeledten mosolyogtál, / Magad után nagy űrt
hagytál, / Kavarognak bennünk a gondolatok s az emlékek, / Feltörnek bennünk
az eltöltött napok s évek, / Oly rossz most nekünk, mert többé már nem látha-
tunk téged.” Mélyen megrendülve és megtörten állok itt Éva ravatala előtt, hogy
Szigetbecse Község Önkormányzata és Képviselő-testülete nevében végső
búcsút vegyek Tőle. 
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Falutakarítás

2022. március 9-én, szombat reggel Szigetbecse Község Önkor-
mányzata sikeres tavaszi szemétgyűjtési akciót szervezett. Sokan,
mintegy 150-en gyűltek össze a kultúrház udvarán. A szemétsze-
désre készülő felnőtteket és iskolásokat Csoba Attiláné köszöntöt-
te, majd Nagy Csaba tartott munkavédelmi oktatást. Ezután kiala-
kításra kerültek a csoportok és mindenki megkapta saját tisztítandó
területét. A gyerekek erőt adó csokit és üdítőt kaptak az útra. A
kesztyűk, zsákok és a láthatósági mellények kiosztása után elindult
a nagy munka: a csoportok az egész község területét bejárva össze-
szedték a szemetet és a tele zsákok konténerben kerültek elszállí-
tásra. A Sziget-csücske TE tagjai a Tőzike tanösvényre vezető
hidat csiszolták át és festették le. A szemétszedés végén mindenki
visszatért a kultúrházba, ahol az önkormányzat vendéglátással, a
munkával gyorsan végzőknek zsíros kenyérrel, a dél körül érke-
zőknek meleg étellel és itallal köszönte meg a munkát. A szemét-
gyűjtésben résztvevő nagy létszámú önkéntesnek ez úton is
köszönjük a társadalmi munkát!

Adománygyűjtés
Szigetbecse Község Önkormányzata és lakossága részt vett a kárpátaljai magyarok és menekültek

segítésében. Ennek érdekében adománygyűjtést szerveztünk. Az adományokat a kultúrház Pince klub -
jában gyűjtöttük és csoportosítottuk. A lakosság tartós élelmiszert, felnőtt és gyermek ruhaneműt, bébi-
ételt, pelenkát, takarókat, ágyneműket, játékokat és tisztálkodószereket adományozott. Az önkormány-
zat tartós élelmiszerekkel és tisztálkodó szerekkel, a Szigetbecsei Háziorvosi Rendelő és a Védőnői
Szolgálat vény nélküli gyógyszerekkel, babaápolási cikkekkel támogatta a bajbajutottakat. A csomagok
nagy része a fehérgyarmati gyűjtőközpontba ill. a Máltai Szeretetszolgálathoz Budapestre lett elszállít-
va, kisebb része pedig az 50 menekültet ideiglenesen befogadó Szigetszentmártonba. 

Köszönjük a lakosság példás összefogását és az adományok szállításában résztvevő önkéntesek mun-
káját!                       Szigetbecse Község Önkormányzata és Szigetbecse Községért Közalapítvány

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A FALU LAKOSSÁGÁT

2022. MÁJUS 16-ÁN /hétfő/
20 ÓRÁRA

A NEPOMUKI SZENT JÁNOS
SZOBORHOZ, 

AHOL RÉGI SZOKÁS
SZERINT

GYERTYAÚSZTATÁSSAL
EMLÉKEZÜNK MEG

VÉRTANÚHALÁLÁNAK
ÉVFORDULÓJÁRÓL

Szigetbecsei Német
Nemzetiségi Önkormányzat



Mozgalmas évet hagytunk magunk mögött, annak dacára, hogy a
járvány 2021-ben is velünk maradt. Tudtunk építkezni, fejlődni, tud-
tunk rendezvényeket szervezni. Igaz, a járványügyi helyzet miatt
bevezetett korlátozó intézkedések a tavalyi év első felében nem sok
lehetőséget adtak közösségi programok szervezésére, a második fél-
évben – a korlátozó intézkedések eltörlése után –, a régi közösségi
élet kezdett visszatérni a faluba. Az önkormányzatok és civil szer-
vezetek rendezvényei, ezek a kulturális és közösségi események-
élmények nagyon hiányoztak már a település életéből (néhány
példa: Sramli-parti, Falunap, Mihály-napi sokadalom, Búcsúi bál,
Adventi ünnepség)!

Sok beruházás befejeződött 2021 év végére, ismét szépen gyara-
podott a település, de mi már az év végén elkezdtünk tervezni, a
kisebb nagyobb beruházások, fejlesztések, változtatások kivitelezé-
sén dolgozni. Az év első hónapjaiban mindig feszített munkatempó
jellemzi az önkormányzatok életét: éves beszámolók, költségvetési
tárgyalások, és ebben az évben rendhagyó módon több pályázat
benyújtásával kezdődött a 2022-es év. Februárban elkészült Szi get -
becse 2022. évi költségvetése, mely biztosítja az önkormányzat és
intézményei stabil működését. Az első negyedévben már több pá-
lyá zatot benyújtottunk! Célunk, hogy minél több pályázati forrást
igénybe tudjon venni az önkormányzat, és a saját fejlesztési ötlete-
inket is meg tudjuk valósítani, úgy, hogy a költségvetés egyensúlyát
is meg tudjuk őrizni. 

Azt hittük túl vagyunk a nehezén, de nehéz napok csak ezután
következtek, az orosz-ukrán háború kitörése, majd Éva váratlan
halála sokkolta, és mélyen elszomorította a Képviselő-testületet. A
döbbenettől még nem tértünk magunkhoz, de tesszük a dolgunkat,
ahogy kell, ahogy lehet…

A teljesség igénye nélkül szeretnék felsorolni néhány olyan
beruházást, feladatot, programot, amely már 2022-ben megva-
lósult, illetve megvalósítása folyamatban van:

• megújult Szigetbecse weboldala
• adományokat gyűjtöttünk, és jutattunk el a háború elől menekü-

lők részére (Köszönet az adományozóknak!)
• elkészült közösségi színtereink éves programterve
• színvonalas március 15-ei ünnepségünkön kitüntetéseket

adtunk át
• túl vagyunk egy sikeres falutakarítási és elektronikai hulladék-

gyűjtési akción 
• minden hónapban tettünk valamit településünk környezetének

tisztántartása, rendezése, szépítése érdekében (faültetés, virágül-
tetés, utcabútorok telepítése)

• az André Kertész Múzeum kerítését elbontattuk, udvarának ren-
dezése újra parkosítása, illetve a szobortalapzat előkészítése
folyamatban van

• pályázatokat hirdettünk meg: „Szigetbecse a mi kis falunk” fotó-
pályázatot, illetve a környezettudatosság jegyében iskolásaink
számára kreatív újrahasznosítási pályázatot 

• a VEKOP-6.1.1-21 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővíté-
se” című pályázattal kapcsolatos Bölcsőde telekalakítási eljárás
ha ma rosan lezárul, és a tervek engedélyezésével folytatjuk a
munkát

• szerződést kötöttünk a szolgálati lakások építési, és felújítási
munkáira (MFP-ÖTIK/2021 nyertes pályázat)

• folyamatban vannak kommunális eszközeink beszerzései (MFP-
KOEB/2021 nyertes pályázat traktor és adapterek vásárlására)

• ágdaráló beszerzése (Hulladékkezelő Társaság lebonyolításában)

• folyamatban van az önkormányzat által kialakított építési telkek
értékesítése, és víz-szennyvíz közművesítése

• megrendeltük a ravatalozó épületének festés-mázolásával kap-
csolatos munkákat, lefestettük a temetői kapukat 

• folyamatosan dolgozunk az új településfejlesztési koncepció ter-
vezeten is

• Sikeresen zárult a szociális tüzifa pályázatunk. Minden kérelme-
ző részére biztosítottuk a tüzifát önerőből vásárolt tüzelőanyag-
gal, és állami pályázaton elnyert, az erdészet által leszállított
tüzifából.

Ezenkívül támogatjuk, és segítjük a Szigetbecse Községért
Közalapítvány és a Német Nemzetiségi Önkormányzat projektjei-
nek megvalósulását is, hiszen az elnyert pályázataikból megvalósu-
ló beruházások is településünk turisztikai kulturális vonzerejét növe-
lik (volt Daráló épületének felújítása, André Kertész emlékére szo-
bor állítás)!

Szeretnénk létrehozni azokat a beruházásokat, amelyeket megál-
modtunk. 2022 évben eddig benyújtott pályázataink:

• Projekt címe: Új kerékpárút építése Szigetbecse településen.
Benyújtva: 2022 január.  (Azonosítószám: TOP_PLUSZ-1.2.1-
21-PT1-2022-00002) Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy tele-
pülésünk a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Ope ra -
tív Programok Irányító Hatóságának a Terület- és Település -
fejlesztési Operatív Program Plusz keretében a „TOP_Plusz-
1.2.1-21 - Élhető települések” című pályázata során új kerékpár-
út építésére, kialakítására kapott anyagi támogatást. Az elnyert
támogatás összege: 213 847 968 Ft. A tervezett kerékpárút
Szigetbecse bel- és külterületén, a Réti utca jobb oldalán fog
megépülni, hosszúsága 1270 méter lesz.

• MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok
fejlesztése. Tároló építése (kistraktor, ágdaráló, falubusz elhe-
lyezésére)

• MFP –BJA /2022 Önkormányzat járdaépítés/felújítás pályázat
• MFP-UHK/ 2022 Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény vízelve-

zető-rendszer építése/felújítása 
• Pályázatot nyújtottunk be a Szigetbecsei orvosi rendelő bővíté-

se, felújítása „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fej-
lesztése TOP_Plusz-3.3.2-21” megnevezésű pályázati kiíráson.

• TOP Plusz -1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat.
Pihenőpark fejlesztése. 

• Támogattuk, hogy KLIK Szigetszentmiklósi Tankerületi Köz -
pont pályázatot nyújtson be a Magyar Falu Program 2022. évi
„MFP-ITF/2022 Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem,
tornaszoba fejlesztésére” c. pályázati kiíráson

• Pályázatokat nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz a Szt.
Mihály napi sokadalom támogatása és a könyvtár eszközbővíté-
se érdekében.

A Képviselő-testülettel mindent megtettünk, és megteszünk annak
érdekében, hogy Szigetbecse szép, rendezett, és biztonságos telepü-
lés legyen, olyan település, ahol a fejlődés folyamatos. Ezenkívül
rendkívül fontosnak tartjuk a közösségi, családi, baráti kapcsolatok
megerősítését, megőrzését. Kérem, hogy a jövőben is segítsék mun-
kánkat, látogassák rendezvényeinket, és forduljanak továbbra is
bizalommal felénk!

Sósné Michélisz Edina
polgármester
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Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. feb-
ruár 15-én (rendes és zárt), 2022. március 3-án (rendkívüli), 2022.
március 16-án (rendkívüli), és 2022. március 21-én tartott (rendes és
zárt) testületi üléseken az alábbi döntéseket hozta: 

2022. FEBRUÁR 
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szi -
getbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az
előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyta. 

***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a
3/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletét a Szigetbecsei Kö zös Ön -
kormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény-
alapjáról és illetménykiegészítéséről. 

***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a
4/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2022.
évi költségvetéséről.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy ha -
tározott, hogy a Szigetbecse Község Önkormányzat dolgozóinak
2022. évre Cafeteria juttatást biztosít és elfogadta Szigetbecse
Cafeteria Juttatási Szabályzatát.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az And -
ré Kertész Mú ze um kerítés bontása, környezet helyreállítása, pont-
alap készítése munkálatokra érkezett árajánlatok közül a legkedve-
zőbb Lendvai-Ép Kft. árajánlatát fogadja el, és felhatalmazza a  pol-
gármestert a szükséges szerződések aláírására.  

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dön  tött, hogy az Ön kormányzati Tűzoltóság Ráckeve köztestület-
ként működő szervezet 2022. évi működéséhez 600.000 Ft támoga-
tást biztosít. Ezen felül a Ráckevei Gyermekjóléti és Csa ládsegítő
Szolgálat működéséhez 811.697 Ft-tal hozzájárul, a Ráckevei Szak -
orvosi Rendelőintézet laboratóriuma részére 350.000 Ft (98.000 Ft
járóbeteg ellátás + 252.000 Ft labor) támogatást nyújt, a fogászati
ellátást 59.000 Ft összeggel támogatja és a Morrow Medical orvosi
ügyelet és já ró beteg ellátás működéséhez 2.497.800 Ft összeg gel
járul hozzá. Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a mindösszesen: 4.318.497 Ft támogatást a 2022. évi költségvetés
terhére biztosítja. 

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi
Esélyegyenlő sé gi Programot felülvizsgálta, azt hatályában fenntar-
totta. 

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Príma
Protetika Kft. ké relmét támogatta, és hozzájárult ahhoz, hogy évi 4
alkalommal ortopédiai szakrendelést  nyújtsanak az orvosi rendelő
védőnői helyiségében kedvezményes 5.000 Ft/alka lom bérleti díjért.
A képviselő testület felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerző-
dés aláírására.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy 265.000 Ft összegre pályázatot nyújt be a NKA
Közművelődési Kollégiuma által kiírt felhívásra: „Hazai kamarajel-
legű 80-120 fős  közösségépítő terasz rendezvény megrendezésére”

Szent Mihály napi sokadalom céljából. A nevezési díj 10.000 Ft, ami
tartalmazza az áfát. Az összeget a 2022. évi költségvetés terhére biz-
tosítja.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egy fő
rászoruló helyi la kos részére 100.000 Ft kamatmentes kölcsönt nyúj-
tott, melyet 1 év alatt egyenlő rész letekben kell visszafizetnie. 

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Kép viselő-testülete úgy ha -
tározott, hogy 2022. évben a Szigetbecse szolgálatáért ki tün tetést
mindkét kitüntetésre javasolt személy Schmidt Mihályné és Schmidt
Mihály is megkapja, a díjak átadására március 15-ei ünnepi műsor
keretei között kerül sor.

***
2022. ÉV MÁRCIUS 
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
ukrajnai háborús rá szo rulók részére 112.985 Ft támogatást biztosí-
tott tartós élelmiszerek, tisztítószerek, egészségügyi és vegyi áruk
vásárlása céljából a 2022. évi költségvetés terhére. 

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy ha -
tá rozott, hogy el hunyt Gyergyádes Éva volt képviselőtársukat az
Önkormányzat saját halottjának tekinti, és  gondoskodik a temetésé-
ről az elhunyt hozzátartozóinak belegyezésével, egyeztetve a kegye-
leti feladatokkal kapcsolatos teendőket. Ennek keretében a temetési
költséget Szigetbecse Község Önkormányzata a nevére kiállított
számla alapján a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja. Az Önkor-
mányzat a hozzátartozókkal egyeztet a méltó te metési szertartás
ügyintézéséről, gondoskodik a temetési beszéd, és a nekrológ elké-
szítéséről, sajtóközleményekben és az Önkormányzat lapjában törté-
nő közzétételéről és gyászlobogó kihelyezéséről.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülé -
sen úgy döntött, hogy egy fő rászoruló szigetbecsei lakos szo ciális
étkezési térítési díját 2022. február 1-től 2022. december 31. terjedő
időszakra átvállalja a 2022. évi költségvetés Szociális kerete terhére.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt
ülésen úgy döntött, hogy egy fő gyermek iskolai étkezési térítési
díját 2022. március 7-től a tanév végéig 2022. június 15-ig terjedő
időszakra átvállalja a 2022. évi költségvetés Szociális kerete terhére.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Szi getbecse, Móricz Zs. utca – Fazekas M. utca kö -
zöt ti új utca ivóvíz-szennyvíz előközmű vesítési kivitelezési munká-
lataira a legkedvezőbb árajánlatot adó JSP 97 Kft. árajánlatát fogad-
ja el. A képviselő-testület a közműköltségeket ideértve a járulékos
költ ségeket is az érintett ingatlanok tulajdonosaira áthárítja. A kép-
vi selő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, tekin-
tettel a „Ráckevei-Soroksári Dunaág turizmusfejlesztési klaszter”
alapításakor meghatározott a klaszterben részes önkormányzatok
közös turizmusfejlesztési feladataira a következő döntéseket hozta:
I. A Képviselő-testület RS Ökorégió Non profit Korlátolt Fele lős -

ségű Társaság névvel gazdasági társaságot alapított Kiskun lac -
háza, Dömsöd, Apaj, Áporka, Makád, Lórév önkormányzatával
közösen.
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II.  A Képviselő-testület az RS Ökorégió Nonprofit Korlátolt Fe le -
lősségű Társaság alapító okiratát a határozat melléklete szerinti
tartalommal fogadta el.

III. A Képviselő-testület a létrehozandó RS Ökorégió Nonprofit
Korlátolt Felelős sé-gű Társaság 3.000.000 Ft-os törzstőkéjéből
Szigetbecse Község Önkormányzatára jutó 205.519 Ft-os törzs-
betétet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséből biztosította,
egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy a törzsbetét összegét
a társasági szerződés aláírásakor a kft. részére befizesse.

IV. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az ön -
kormányzatot a kft. alapítása során teljes jogkörrel képviselje és
nevében eljárjon.

V. A Képviselő-testület a kft. alapításával kapcsolatos feladatokkal a
többi alapító tag-gal közösen megbízta Dr. Koczka Gábor ügyvé-
det, és egyben vállalta, hogy az alapítással kapcsolatos költsége-
ket, ideértve az ügyvédi munkadíjat is lakosságarányosan viseli.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dön tött, hogy pályázatot kíván benyújtani a TOP_Plusz-1.1.3-21
azonosítószámú „Helyi és térségi turiz mus-fejlesztés” tárgyában.
I. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázat be -

nyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére és a pályázat be -
nyúj tásához szükséges nyilatkozatok, do ku mentumok, szerződé-
sek aláírására.

II. A Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a TOP_Plusz-1.1.3-
21 azonosítószámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” pályázat
kapcsán az RS Ökorégió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tár sa -
ság konzorciumi partner legyen és ennek keretében a pályázat
benyújtását, a pályázat megalapozó dokumentumának elkészíté-
sét, a nyertes pályázat projektmenedzsmentjét végezze.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyar Falu Program ke retében meghirdetett Szolgálati lakások fel-
újítása  pályázatban az önkormányzat tulajdonát képező Szigetbecse,
Makádi út 57. számú (hrsz: 102) ingatlanok építés, felújítás, átalakí-
tására érkezett kivitelezői árajánlatok közül a legkedvezőbb Profil
Center Kft. árajánlatát fogadja el. Továbbá a szolgálati lakásokra
megújuló energiahasznosító berendezések napelem telepítésre beér-
kezett árajánlatok közül a Korax Gépgyár Kft. árajánlatát fogadja el.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges
dokumentumok, szerződések aláírására.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság Ráckevei Rendőrkapitány sá ga 2021.
évi tevékenységéről készült beszámolóját Szigetbecse községre
vonatkozóan elfogadta.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy turisztikai, kereskedelmi, közlekedésbiztonsági
szempontból is település fejlesztési célt szolgáló Szigetbecse, Réti út
melletti nyomvonalra tervezett kerékpár út létesítéséhez földterületet
kíván vásárolni 300 Ft /m2 egységáron. Az adásvétellel érintett
földingatlanokból megvásárlásra kerülő földrészletek az alábbiak:
Szigetbecse külterületi 062/28 hrsz-ú ingatlanból 6 m2-nyi földrész-
letet, Szigetbecse külterületi 063/2 hrsz-ú ingatlan 863 m2 alapterü-
letű egésze, Szi get becse külterületi 094/15 hrsz-ú ingatlanból 354
m2-nyi földrészletet, Szigetbecse külterületi 094/16 hrsz-ú ingatlan-
ból 253 m2-nyi földrészletet, Szigetbecse külterületi 094/17 hrsz-ú
ingatlanból 800 m2-nyi földrészletet. 

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvá-
lasztotta a helyi választási bizottság két új póttagjának Szűcs
Ferencné és Major Józsefné szigetbecsei lakosokat. 

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzá-
járulását adta ah hoz, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdoná-
ban lévő Szigetbecse 036/1 hrsz-ú ingatlanból kb. 0,7 ha részterület
vonatkozásában a Pilisi Parkerdő Zrt. erdő igénybevételi eljárások
lefolytatások nyomán a jövőbeni keletkező csererdősítési kötelezett-
ségeket a fenti ingatlan erdősítésével egyben, vagy részterületekre
bontva teljesítse. 

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szigetbecse Község 2022. évi közművelődési szolgáltatási terv mát-
rix és éves programtervét elfogadta.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy 1.000.000 Ft összegre pályázatot kíván be nyújtani a
KSZR-es „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korsze-
rűsítése” című pályázat keretin belül. A pályázat neve zési díját a
10.000 Ft-ot és a 100.000 Ft ön részt a 2022. évi költségvetés terhé-
re fi nanszírozza. A képviselő-testület felhatalmazta a közművelődé-
si szakembert a pályázati anyag összeállításával, a polgármestert
pedig a pályázat benyújtásával. 

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte
a polgármestert, hogy a határozat megküldésével javasolja Ráckeve
Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy kezdeményez-
ze az Ön kor mányzati Tűzoltóság Ráckeve köztestület átadását
működtetésre az állam részére. 

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megal-
kotta az 5/2022. (III.28.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat
és a lakosság együttműködésében megvalósuló ivóvíz, szennyvíz és
csapadékvíz elvezetést szolgáló közmű építéséről és a kapcsolódó
hozzájárulásokról.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
támogatta egy fő  sá torozási kérelmét, mivel a Szigetbecsei  sza bad-
strand területe nem kempingezésre kijelölt terület.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Bel ügy minisztérium által kiírt Önkormányzatok
Rendkívüli Támogatása pályázatra pályázatot kíván benyújtani.

***
A fentiekből is jól látszik, hogy a Képviselő-testület és a hivatal dol-
gozói folyamatosan azon munkálkodnak, hogy településünk fejlőd-
jön, szépüljön. 

Csománé dr. Dreska Hajnalka 
aljegyző
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– 30 évesen már családos apa voltál, amikor azt írta egy sportlap,
hogy 23 éve vagy a pályán.

– Igen, 7 évesen, kisiskolás koromban igazoltam a becsei sport-
egyesület serdülő futballcsapatához. A Bozsik-program, akkor, sajnos
még nem létezett. Édesapám, id. Jánosi Miklós is tagja az egyesület-
nek, ő is futballszerető. Ő vitt ki a pályára, de ez egyezett az én kíván-
ságommal. Az iskolában is volt focisuli. Sokan látták, hogy jól keze-
lem a labdát. Mi a kortársaimmal abban az időben rengeteget sportol-
tunk, nem a számítógépes játékok előtt ültünk. A foci mellett mást is
szívesen sportoltam, kézilabdáztunk, kosaraztunk. Mészáros Edit
nénivel röplabdáztunk, rengeteg érmet nyertünk. Nagyon ment a
rövidtávfutás, robbanékony voltam, amit a fociban jól tudtam kama-
toztatni, abból lőttem a gólt. A sport volt a mindenünk.

– Kik voltak a futballedzőid? 
– Első edzőm „Nasi”, Nagy Attila volt. Vele nyertünk bajnokságot

is az ifivel. Utána a felnőtt csapatban Csordás Gábor, Kelemen
József, Sallai István és Takács Sándor voltak az edzőim. Megfo gad -
tam az edzői tanácsokat is, de mondhatom azt, hogy nekem a vérem-
ben van ez a sportág. Nekem a mindenem volt a foci. Komoly edzé-
seink voltak. Nasi autóval kísért futásaira ma is emlékszem. Erős volt
az állóképességem: fél év kihagyás után is pályára tudtam állni és gólt
tudtam rúgni; katonaságból, amikor hazajártam, rúgtam kettőt-hármat
és mentem vissza. Mi nem pénzért játszottunk. Amikor a góllövő lista
élén végeztem, kis kupákat kaptam, de nem tartottam számon, hogy
hányszor voltam a góllista élén. Szerettem gólt rúgni, de egy jó csa-
patjátékosnak igazából a győzelem a lényeg. 

– Sokszor voltál gólkirály, de az eredmények alapján Becse inkább
a középmezőnyben végzett. 

– Amikor ez jellemző volt, a megye II-ben játszott Becse. Albert ir -
sa, Nagykőrös csapatai mellett ez nagyon jó eredménynek számított.
Akadémiai szintű utánpótlás-nevelés folyt ott, olyanok voltak, mint
akik „gepárdot ettek”.

– Azért nem lettél profi játékos mert nem mehettél tanulni a Szent
István Futball Akadémiára? 

– A bejárás, az állandó hévezés, a rendszeres, heti több edzés na -
gyon megterhelő lett volna a családnak. Ami akkor nekem nem sike-
rült, azt igyekszem biztosítani a fiamnak. A tehetsége meg van hozzá,

ugyanolyan, mint az enyém volt. A fiam korosztálya teljesen más,
mint mi voltunk. Nekünk a foci volt a mániánk. Néhány társával
együtt felváltva visszük mi, szülők a gyerekeket edzésre hetente
ötször és meccsekre. Szeretnek menni, amikor ott vannak, csinálják,
de nem élnek-halnak érte, mint mi annak idején. Ma 15-16 évesen
eldől, hova jut az ember a fociban, hova kerül be. Ha nem jön össze
más, akkor sincs gond, erősítheti a szigetbecsei csapatot! Ma is azt
érzed, hogy a körülmények miatt kellett feladni a futballal kapcsola-
tos álmaidat? Inkább az dühít, hogy külföldről ideszerződött analfabé-
ták a Fradiban 20 millió Ft-ot keresnek havonta. Én náluk sokkal job-
ban fociztam a magam idejében

– Volt játékos példaképed? 
– A helyiektől tanultam sokat, akik felettem voltak, akikre gyerek-

ként felnéztem: Kenyáék, Méri Jenő, Michélisz János. Néztük a TV-
ben az NB I-es meccseket, de nem volt közöttük kiugró kedvencem.
10 éve Lionel Messi az emberem, aki most 34 éves. Manapság 35-36
évesen nagy szám, ha valaki ilyen szinten játszik.

– Melyik meccsedre emlékszel vissza a legszívesebben? 
– Sokat tudnék mondani, de most kettőről beszélek. A Biatorbágy,

ami egy fentebbi osztályból esett ki, jött le nagy mellénnyel Becsére
játszani. Elkezdődött a meccs, mondták, hogy lazán gurítanak egy 5-
t, 10-et nekünk. Aztán rúgtam nekik két gólt az első félidőben. A
második félidőben egyenlítettek ugyan, de 3:2-re mi nyertünk. A
másik eset Szigetcséppel egy rangadó volt, élet-halál harc. Sallai
István az ifiből felvitt a felnőtt csapatba Illés Lalit és engem. A becsei
szurkolók keménymagja Varga Laci bácsi, Feigl Tibi bácsi, Takács
Józsi bácsi, Garami János, Schmidt Dezső és Apám is ott voltak.
3:0-ra vezetett Szigetcsép, amikor beállították Illés Lalit, aki közép-
pályás volt és engem is. Ott rúgtam 2 gólt, aztán született még egy
becsei gól és a végén Kenya, Schwarczenberger Józsi rúgta be távo-
labbról a 4. gólt. 4:3-ra így nyertük. Ez volt a legemlékezetesebb
meccsem, mert ifiként a nagyok között kettőt gurítottam én is!

– Később sem igazoltál át más csapathoz, magasabb osztályba.
Nem akartál volna inkább feljebb haladni sportolóként egy esetleges
munkahelyváltás mellett? 

– A foci, ahogy múlt az idő, kiszorult a fő helyről, hogy esetleg
kenyérkereseti lehetőséggé váljon. A munka, a család vált elsődleges-

Beszélgetés a Szigetbecse Sportegyesület 
új elnökével, Jánosi Miklóssal

A Szigetbecsei Krónika 2022. 1-2. számában Schmidt Mihály elbúcsúzott a Szigetbecse
Sportegyesület elnöki tisztétől. A riport készítésének idején még nem tudtuk, ki lesz az
utódja. Azóta az egyesület megtartotta közgyűlését, ahol új vezetőség született, s az
elnöki tisztet Jánosi Miklós vállalta el. A szigetbecsei fociszerető közönség és a kör-
nyékbeli sportbarátok között nem ismeretlen Jánosi Miklós neve, hiszen aktív korában
a becsei ifi majd felnőtt csapat tagjaként több évben ő állt a góllövő lista élén – mint
erről a korabeli sporthírekben is beszámoltak. Még ifiként először a Sallai István vezet-
te „híres nagy becsei” együttesben is játszhatott, s ott is sikerült gólt rúgnia. Ifiként
akár 40, a felnőtt csapat tagjaként pedig 26 gólt is rúgott a szigetbecseiek nagy örö-
mére az ellenfél kapujába egy-egy szezonban. Vallotta, hogy az egyéni sikereknél fon-
tosabb a csapat eredményessége. Tudta, hogy egy gól megszületésénél fontos a csatár
megfelelő fizikai adottsága a focihoz, fontos, hogy jókor jó helyen álljon, fontos a figye-
lem, hogy ki tudja használni az adódó lehetőséget, de mindemellett nagyon fontos a
csapat összjátéka, egy pontos beadás vagy egy remekbe szabott indítás. Tudta, hogy az
érdem a csapattársaké is. Az ellenfelekről tisztelettel nyilatkozott a sportlapok tanúsá-
ga szerint. Szigetbecse saját nevelésű sportolójaként mindig hű volt a hazai csapathoz,
nem igazolt át máshova, pedig „vérbeli csatárként” képességei, technikai tudása és
állóképessége alapján magasabb osztályban is futballozhatott volna. Egész pályafutá-
sa alatt, 7-től 34 éves koráig, alárendelte magát szeretett klubja érdekeinek.



2022. március-április SZIGETBECSEI KRÓNIKA 9

sé. A munkahelyemen lentről indultam és jutottam egyre feljebb. Az
vált irányadóvá, hogy ebben a munkában érjek el komolyabb szintet,
hogy a családot el tudjam tartani.

– Mikor fociztál meccsen utoljára? 
– Illés Lalinak és nekem volt egy búcsúmeccsünk. Rendes tétmeccs

volt. 33-34 éves lehettem. Elértem az a pontot, hogy térdeim eléggé
elkoptak a focitól, porcleválás, izomszakadás miatt is fájt. Azóta
fociztam a gyerekekkel, de csak óvatosan, a lábam miatt, mert nem
tudok heteket távol maradni egy esetleges sérülés miatt a munkától.

– Aktív sportéletednek mi volt a legnagyobb tanulsága? 
– Sport nélkül, igazából nem is lehet létezni, szerintem. Lehet bár-

milyen sport az. Sportolni muszáj, eleve az egészség miatt, meg min-
den miatt. Én imádtam sportolni, és most is imádok. A gyerekeimet is
erre nevelem, ők is sportolnak.

– Még fiatal vagy. Család mellett, munka mellett vállaltad el az
elnökséget. 

– Sokat győzködtek. Riedl Béla keresett meg, hogy rám gondoltak,
mint a szigetbecsei futballélet egyik ikonjára. Legyen újra csapatunk,
hozzuk vissza a nagy focis időket! Szakmai kapcsolataimat kihasznál-
va (kapcsolat a gyerekekkel, edzőkkel), szponzorok keresésével segít-
sem a csapatot. Nehéz a munka mellett, így is keveset vagyok a csa-
láddal. 

– Kik a jelenlegi elnökség tagjai? 
– A vezetőségben csak az elnök személye változott. A futball

szakosztályvezetője továbbra is Riedl Béla és Sorodi László maradt a
pénzügyes. Nagyobb kihívás, hogy a sakk szakosztálynak mit tudok
segíteni. Tárgyi dolgokban nyilván, de ott is az a feladat, hogy a fia-
talokat hogyan vonják be.

– Mik a tervek a közeljövőben? 
– Minél hamarabb ki szeretnénk hozni a dolgokból, amit lehet! Az

öregfiúkkal kezdünk. 30 fős csoportunk van, szépen növekszik. 35
éves kortól lehet ebben a korosztályban futballozni. Ez az első, mert
bennük él a futball szeretete, ők a legaktívabbak. Várták is a lehetősé-
get. Olyan játékosokról beszélek, akik közül többet már vagy 10 éve
nem is láttam. Becsén voltak focisták, de nem itt élnek, hanem a kör-
nyező településeken. Péntekenként találkozunk 19.30-kor.
Elkezdődött a csapatépítés. 

– Mik a hosszútávú tervek? 
– Utána szeretnénk egy felnőtt csapatot. Az öregfiúkból majd szű-

rődik le 7-10 fiatalabb és aktívabb csapattag is, akikhez szeretnénk
majd egy fiatalabb társaságot. Arra is van már terv, kiket szeretnénk
visszahozni a mi csapatunkhoz az aktív focisták közül. Utána jön majd

az utánpótlás. Legalább három csoportot 7-9, 9-12 és 12-15 évesek
csoportjait szeretnénk létrehozni. Edzőkkel is beszéltünk. Ehhez kel-
lenek majd a szponzorok, mert 17 000,- Ft-tal vettem át a vezetőséget,
ennyi volt a kasszában. A cégnél is rengeteg közbeszerzési pályázatot
készítettem. Itt is szeretnénk pályázni.

– A hagyományokból miket tervezel megtartani? 
– Igazából mindent. Első dolgunk lesz a tojásfutás, húsvéti bál,

aztán a sportmajális. Min szeretnél változtatni? Szeretnénk egy műfü-
ves pályát létrehozni, mert sokkal könnyebb gondozni, mint a füves
pályát. Megfelelő műfüves cipő kell hozzá. A fű is ugyanúgy lehúzza
a bőrt az ember lábáról, mint a műfű. Egész szezonban lehet rajta ját-
szani. A nagypályán csak futball lenne továbbra is, de szeretnék egy
kisebb pályát, amit úgy festenénk fel, hogy pl. kézilabdázni, kosárlab-
dázni lehessen rajta. Kamerákat is szeretnénk kihelyezni teljesen hiva-
talosan. Ez sok pénzbe kerül, pályázunk majd. Kisebb terv, hogy a
teqball asztal köré is megfelelő aljzat legyen, mert már kezd kijáródni
a föld körülötte. 

Az a cél, hogy legyen élet a szigetbecsei pályán, ami elkezdődött a
pénteki öregfiúk edzésekkel. 

Sok sikert kívánunk hozzá! 
DÁ

Helyreigazítás: A Szigetbecsei Krónika 2022. 1-2. számában,
a Schmidt Mihállyal készült riport 16. oldalán Marcsinyi János
neve helyett Marcsinyi Ferenc neve jelent meg. Az érintettektől
elnézést kérünk!

PROGRAMOK SZIGETBECSÉN
Május

1.  Anyák napi ünnepség május első vasárnapján az Életfánál

17 ó

1.  Sportmajális a focipályán 9 ó (labdarúgás, sakksátor, röp-

labda)

6.  és 20. Becsei dekupázs klub 16 ó

12. és 26. HorgolOK 16.30 ó

16. Gyertyaúsztatás Szigetbecse védőszentjének, Nep. Szt.

Jánosnak emlékére 20 ó

21. Veterán autók a Balassi téren

27. Ballagás a Tóparti Óvodában 17 ó

28. Sramli Party a rendezvénytéren 17-24 ó

29. Gyermeknap 14 ó a kultúrház udvarán, bábelőadás 

30. Gyermeknap a Tóparti Óvodában

Június

1.  Bogárháton c. gyermekelőadás a könyvtár szervezésében
(1-2.osztályosoknak)

3. és 17. Becsei dekupázs klub 16 ó

4.  Kényeztető alkotónap Ádám Valéria szervezésében 10-17 ó

9.  és 23. HorgolOK 16.30

10. Ballagás a Szigetbecsei Általános Iskolában 16 ó

20. Tanévzáró a Szigetbecsei Általános Iskolában 16 ó

24-26. Szigetzugi Duna Napok: „André Kertész és Szigetbecse”
tárlatvezetés az André Kertész Emlékházban. Kéz mű -
ves és mesés foglalkozás, népi játszótér, szombaton 16
órakor bábműsor a Faluházban. Faluséta előzetes beje-
lentkezéssel.

27-júl. 1. Napközis gyermek tábor a Faluházban
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A 2022 március 06. napján megtartott for-
duló befejezésével lezárult a Pest Megyei
Sakkszövetség által 2021-2022. évre kiírt
megyei I. osztályú sakk csapatbajnokság,
amelynek Szigetbecse Sportegyesület sakk-
csapata is szereplője, már tizenötödik éve.

Csapatunk 18 igazolt versenyzővel kezdte
meg tavaly októberben a küzdelmeket. Erő -
sorrendünk alapján esélyesek voltunk a jó
szereplésre, akár dobogós helyezésre is.
Ugyanakkor több, csapatunkat hátrányosan
befolyásoló körülmény miatt – bár sikerült
tisztességgel helyt állni a küzdelmekben –
sajnos értékes pontokat vesztettünk több for-
dulóban is, ezért a nagyobb siker ebben az
évadban elmaradt. 

Úgy érzem, nincs szükség magyarázni a
bizonyítványt, a csapat kitett magáért.
Szeretném azonban röviden felsorolni azo-
kat a nehézségeket, amelyek miatt „csak” a
középmezőnyben végeztünk:

Ahogyan erről már a korábbi cikkeimben
is írtam, hogy a sakkcsapat átlagéletkora saj-
nos magas (a 18 igazolt játékosból 11-en 65
év felettiek!), ifjúsági versenyzőnk pedig
nincs. Az idősebb sporttársakat gyakrabban
érik betegségek, kisebb balesetek, amelyek
miatt több meghatározó versenyzőnket is
nélkülöznünk kellett egyes fordulókon.

Sajnos a két legmagasabban kvalifikált
játékosunk (előrehaladott életkor, illetve
súlyos betegség és a mindig visszatérő koro-
navírus járvány miatt) a teljes évadban
hiányzott a versenyekről. Ezzel minden ver-
senyzőnk magasabb táblán volt kénytelen
helyt állni, ami kisebb hatásfokkal sikerült
csak.

Továbbá két olyan idegenbeli fordulónk is
volt, amelyeken koronavírus, vagy egyéb
megbetegedés miatt nem tudtunk tíz fővel
kiállni (a Dunaharaszti ellen nyolc fővel,
Szob ellen csak hét (!) fővel jelentünk meg,
amivel éppen csak megfeleltünk a verseny-
szabályoknak). Korábban ilyen még soha
nem fordult elő Szigetbecse csapatánál, a
következő verseny időszakra intő jel lehet!
A fentiek azt is jelentik, hogy gyakorlatilag
„önként lemondtunk” öt táblapontról.  Do -
bo gós helyezést célul tűző csapat ezt nem
engedheti meg magának. 

A nehézségek ellenére az utolsó fordulóig
versenyben voltunk a dobogó harmadik
helyezéséért. Ugyanakkor tudomásul kell

vennünk azt a tényt, hogy a magasabb költ-
ségvetéssel rendelkező, több bajnokságban
(Pest megye Szuper bajnoksága, NB II.,
vagy akár az NB I.!) csapatot indító egyesü-
letek a korlátozó szabályok ellenére is jóval
nagyobb játékosállománnyal rendelkeznek,
mint a kisebb csapatok (a lezárult bajnoki
idény 4-8. helyezettjei). Mindez az utolsó
fordulóban mutatkozott meg a legszembetű-
nőbben, ahol is a 2. helyezett Vác és 3. he -
lyezett Törökbálint kihasználva a nagyobb
létszámú és magasabban kvalifikált játékos-
állományát, nagyobb arányú győzelemmel
fejezte be a versenysorozatot, ami dobogós
helyezést jelentett számukra.

A legerősebb Dunaharaszti csapata to -
ronymagasan nyerte a bajnokságot, esélyt
sem adva az ellenfeleknek.

A fentieket összegezve elmondható, hogy
a Pest Megyei Sakkszövetség 2021-2022.
évi I. osztályú sakk bajnoki évadban papír-
forma eredmény született. 

A 4-5. helyezésért folyó versenyt ebben
az évadban nagy vetélytársunk, Szob csapa-
ta nyerte előttünk, úgy, hogy az utolsó for-
duló előtt a szobi csapat még második helye-
zett volt! Gratulálunk riválisunknak a szép
eredményért.

Szigetbecse idén a tabella ötödik helyen
végzett, hat csapatponttal és – nagyon szép
eredménynek mondható – 33,5 táblaponttal.
A két, létszámhiányos csapattal lejátszott
fordulótól eltekintve játékunk egyenletes
volt, mindhárom itthoni mérkőzésünket
megnyertük. Ugyanakkor az idegenbeli for-
dulókon nem tudtunk nyerni, amin a jövő-
ben javítanunk kell. 

A bajnoki idény eredményeit bemutató
táblázatot a lentiekben szeretném bemutatni
a Kedves Olvasóknak:  

Néhány csapattagunk az éved során
kiemelkedően jól teljesített, ezért a nevezet-
teket külön is szeretném bemutatni:

Kucsera Zoltán 
– 4 mérkőzésből 4,0 pont (100%),
Mártity Martin 
– 5 mérkőzésből 4,0 pont (80%),
Kiss László
– 7 mérkőzésből 4,5 pont (64,3%).

Végezetül szeretném minden kedves csa-
pattagnak megköszönni az egész évi munká-
ját, a sok lemondást és áldozatot, amit egy-
egy forduló eredményes lebonyolítása meg-
kívánt a csapattól. 

Köszönöm minden kedves támogató csa-
pattagnak a pénzbeli támogatást, gépkocsi
felajánlást, a fordulók telefonos megszerve-
zésében tett segítséget, amivel hozzájárultak
a bajnoki idény sikeres lebonyolításához.
NÉLKÜLETEK NEM SIKERÜLT VOL -
NA!

Köszönöm Szigetbecse Község Önkor-
mányzatának a művelődési ház hazai fordu-
lók lebonyolításához szükséges nagytermé-
nek rendelkezésre bocsátását, továbbá a két
utolsó idegenbeli fordulón az önkormányza-
ti kisbusz biztosítását.

A Kedves Olvasóknak pedig köszönöm
az egész évi megtisztelő figyelmet, amellyel
a csapatunk előmenetelét nyomon követték.

Schwarczenberger Zsolt Antal
szakosztályvezető

SAKK HÍREK

A Pest Megyei Sakkszövetség 2021-2022. évi I. osztályú sakk 

bajnokságában elért eredményünk értékelése
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Újraélesztő gép lett elhelyezve a szigetbecsei Petőfi
Sándor Közösségi Színtér és Könyvtárban. Ezzel kap-
csolatban 2022. 02. 21-én Szigetbecse Község Önkor-
mányzata és a Tóparti Óvoda dolgozói Mester Csaba
mentőtiszt „Alapszintű elsősegélynyújtó képzés” meg-
nevezésű oktatásán vettek részt.

Könyvtári akcióként, még február végén a Nemzetközi
Könyvajándék Nap alkalmából néhány könyv került
elhelyezésre a község különböző pontjain, amit a megta-
lálók ajándékként hazavihettek. Tavasz elején a könyv-
tárban két könyves-kézműves foglalkozás volt: egy
tavaszváró és egy húsvéti. A Könyvtári Szolgáltató
Rendszer (KSZR) által diavetítőt és diafilmeket kap-
tunk, így a kisebbeknek már több diavetítést is tarthat-
tunk. A Magyar költészet napján közös videós versmon-
dásban vettek részt a Szigetbecse Kultúr köz FB oldalon
Bárány Lászlóné, Lumei Sándorné, Keszthelyi
Ignácné, Faragó Anna, Michélisz Nóra és Temesvári Holdsugár
Edina. Köszönet a közreműködésért! A könyvtári ablakkiállításban
mindig az aktuális időszaknak megfelelő vagy a legújabb könyvek
láthatók (falutakarítás napján környezetvédelmi, később húsvéti,
Föld napján kertműveléssel foglalkozó szakirodalmat lehetett meg-
tekinteni). A könyvtári ablak alatt pedig megjelentek a húsvéti
(dekorációs) nyulak! Köszönöm Bodor Attila segítségét!
Köszönettel fogadtam egy könyvtárpártolónknak a muskátli ado-
mányát, melyeket a könyvtár ablaka és a kultúrház előtti informá-
ciós tábla alá ültettünk el. 

A Becsei dekupázs klub, a HorgolOK és a Szöszmötölő is húsvé-
tos kézműveskedésre várta az érdeklődőket. A kultúrház udvarán
önkéntes diákok segítségével díszítettük fel a tojásfát a Nyugdíjas
Klub által összegyűjtött tojásokkal. A Kultúr köz felőli oldalon
pedig nyuszik költöztek az ablakba. A húsvéti készülődés folytató-
dott a rendezvénytéri kis házikóban, melyet a farsang elmúltával
húsvétváró barkakosár, locsolóverses tojásfa (versikéért cserébe
tojást kértünk a gyerekektől), bárány, kakas, tyúkanyó és kiscsirkéi
népesítettek be. „Díszítsünk tojásokat!” akciónk sok gyermeket
megmozgatott: papírtojásokat lehetett festeni és azokkal díszíteni a
húsvéti házikót. Az egyénileg díszítő és a Tóparti Óvoda Katica
csoportjába járó gyerekek kis csokinyulat, csokitojást kaptak aján-
dékba a csodaszép alkotásokért. A házikó népszerű látogatási és
fotózási helyszínné vált ez időszakban. A húsvét előtti napokban
élő nyúl és kiskacsák látogattak a házikóba a Bezsenyi család köz-
reműködésében. Köszönjük szépen a sok segítséget! 

A Faluházban egy kisebb húsvéti dekorációt helyeztünk el. A
Faluház kertjében néhány önkéntessel és egy közösségi szolgálatos
diákkal rendbe tettük a virágos kertet, vackort ültettünk és hátul
komposzthalmot hoztunk létre. Pályázati úton 15 különböző,
Magyarországon honos vadvirágmagot kaptunk, melyek tovább
színesítik a Faluház kertjét és programkínálatát. A Faluház kertjé-
be szívesen fogadok paraszti kerti virágokat ill. a nyári gyerek-
foglalkozásokhoz csöves kukoricát. A Településfásítási Program
keretében Szigetbecse kapott egy madárodút is, melyet a Faluház
kertjében helyeztünk el. A Tőzike Tanösvényen az egy évvel ezelőtt
kihelyezett madárodúkat is kitisztogattuk a költési időszak előtt.
Nagy örömünkre 3 odúban fészek volt! A többi odút a téli időszak-
ban éjszakai szálláshelynek használták a madárkák.

Április 10-én a Mini Tavaszi Fesztivál zárókoncertjén vehettünk
részt a Petőfi Sándor Közösségi Színtér és Könyvtárban „Szereti
Ön Schubertet?” címmel a Monarchia Szimfonikus Zenekar művé-
szeinek előadásában. Mint ez alkalommal megtudtuk, igen jó a
terem és a színpad akusztikája is. Ez azért is örvendetes, mert a
Déryné Programba becsatlakozva lehetőségünk adódik egy ingye-
nes, zenés színházi előadásra „Két összeillő ember” (Domján Edit,
Szécsi Pál) címmel, melyre 2022. augusztus 3-án fog sor kerülni. 

A Föld napjának programjaként a Becsei dekupázs klub rende-
zett ingyenes kézműves foglalkozást az újrahasznosítás jegyében.
Az udvaron növény cserebere folyt és a kicsiknek a könyvtárban
témához illő diavetítést tartottunk.

A szigetbecsei királyréti famatuzsálemről kis cikk jelent meg a
turistamagazin.hu oldalon. A Magyar Ka tolikus Rádió -
ban ősszel kétszer, idén tavasszal szintén kétszer szere-
peltünk Szigetbecse nevezetességeivel a Szentirmai
Ágnes által szerkesztett „Messzelátó” c. turisztikai maga-
zinműsorban. Ez utóbbi 2 adás az interneten szeptembe-
rig még visszahallgatható. 

Elkészült Szigetbecse szép, új weboldala:
www.szigetbecse.hu. Örömmel írom le, hogy a
Szigetbecse Kultúr köz FB oldalt már 800-an követik.
Köszönöm szépen a „kedveléseket” és „követéseket”!
Következő nagyobb programunk a Futrinka Kávézó &
Pub gyereknapi  rendezvényéhez csatlakozva, a
„Köszönjük, Magyarország!” program támogatásával
megvalósuló bábműsor lesz.  

Deminger Ágnes

Hírek a Kultúr közből
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Sokan emlékezünk szeretettel kedves óvó néninkre, mosolyára.
Mindig őszinte érdeklődéssel, örömmel fordult mindenkihez.
Férjével, Losonczi Lajos tanár úrral beszélgettünk megismerkedé-
sükről, életükről.

Mindketten más településről kerültek Sziget be-csére. Lajos bácsi
Zalavárból, Kató óvó néni Kun szentmiklósról érkezett. Kató néni
anyukája dajka volt, s egyedül nevelte két gyermekét. Édesapját
1943-ban elvitték katonának, s onnan már nem jött vissza. Ame -
rikai hadifogságba esett, de fogolycserével az oroszokhoz került.
Az oroszok meg kivitték őket az Ural ÉNY-i végéhez. Onnan jött
halálhíre: egy rabtársa írta meg levélben, hogy tisztességgel elte-
mették. 

A munka lehetősége hozta Őket Szigetbecsére, s találtak itt egy-
másra. Lajos bácsi 1959-ben jött Becsére Budapestről az ELTE 2 év
fizikus egyetemi szak elvégzése után – akkor még képesítés nélkü-
li nevelőként (szülei lebetegedtek, s nem volt anyagi támogatás
sem). Itt találkozott későbbi feleségével, aki a Kalocsai Óvónőkép-
ző elvégzése után, 1958 óta dolgozott a becsei óvodában. A tanárok
az óvodában ebédeltek. Dárdai István igazgató mutatta be őket egy-
másnak „Katóka! Kit hoztam én magának?” felkiáltással, hogy a
tanár úr bele is pirult! 1960 tavaszán kerültek közelebb egymáshoz.
Akkoriban nem volt tegezés. Sokáig „Kezit csókolom!”-mal kö -
szön tötte még akkor is. Amikor 3 hónapra elvitték katonának Lajos
bácsit, levélben tartották a kapcsolatot. 1961. április 9-én volt az
eljegyzésük, s július 29-én már a templomi és polgári esküvőt tar-
tottak Zalavárban. Szigetbecsén albérletben laktak a Réti utcában,
Dénes fiúk is oda született. 1963 őszén, Katalin napjára költöztek át
szolgálati lakásba (ami a jelenlegi Balassi téren van). Nagyon rossz
állapotban volt a ház, de örültek neki, mert 2 szoba és konyha is
volt benne. Ott laktak 6 évig. Zalaváron éltek Lajos bácsi szülei. A
közelben, Keszthelyen kaptak volna Lajos bácsiék új szolgálati
lakást, munkahelyet, de édesanyja 1968-ban váratlanul meghalt.
Így maradtak. Akkor sikerült megvenni a Lórévi utcában a telket,
amin szőlő volt. Pedagógus kölcsönnel álltak neki építkezni. Az új
házba 1969-ben tudtak beköltözni a két fiúval. Dolgoztak, teltek az
egyszerű, munkával teli napok. Betegállományban nem na gyon
voltak. Lajos bácsi sokat dolgozott a nyári szünetekben, hogy a
keresetből széppé tehessék otthonukat. Szerette a fizikai munkát,
jólesett neki! 1961-ben a kultúrház építésében is részt vett társadal-
mi munkában. Még nyugdíj után is ment dolgozni!

Németh Lajosné Gita néni volt sokszor Kató óvó néni dadusa,
egyidősek voltak, még egy napon is születtek. Kató óvó néni lelki-
ismeretes munkájával mindig jó példát mutatott. Szerette és tisztel-
te a gyerekeket, törekedett a minél tökéletesebb munkavégzésre. 

A nevetés, a humor sokszor átsegítette a nehézségeken. Jól kijött
a fiatal kollégákkal. Munkájában szerette az újdonságokat, szívesen
segített fiatalabb kollégáinak. 4 vagy 5 óvónő is „kikerült a keze
alól”, mentorálta őket. A gyerekeket nagyon szerette, a szülői türel-
metlenséget már nem annyira. Nagyon szorgalmas volt, precízen
dolgozott, de nem kívánt a középpontban lenni. Ritkán elégedet-
lenkedett. Szakmai elismerésekben is részesült. 

A virágokat nagyon szerette, mindig szép volt a virágoskertje. 26
éve nyugdíjas volt már. Nyugdíjasként is sokat foglalkozott virágai-
val és új hobbiként szőni is megtanult. 2006-ban vette meg saját szö-
vőállványát. Mivel Lajos bácsival közel egyszerre vonultak nyug-
díjba, sokat tudtak menni együtt buszkirándulásokra. Tagja volt a
Szigetbecsei Zenebarátok Körének is. Tevékenyen töltötte idejét,
amíg tehette. Hosszú idő óta, már 15 éve jelentkeztek a betegség
tünetei. Sajnos, az állapota egyre elesettebb lett. Ő, aki oly sokak
lépéseit igazgatta, maga is egyre több segítségre szorult. A virágok
egy ideig kapocs voltak a világhoz, de sajnos, a betegség lefolyását
csak lassítani lehetett, megállítani, gyógyítani nem. „Las san meg-
öregedtünk!” – sóhajtott fel végül Lajos bácsi. 

Kató óvó néni elment, de itt hagyta nekünk szeretetének és moso-
lyának emlékét, erejét. Szívünkben él tovább…                        DÁ

Losonczi Lajosné született Farkasdi Katalin… 

Kató óvó néni (1941-2022)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Németh
Istvánné szül. Kulimak Erzsébet temetésén részt vettek, gyá-
szunkban osztoztak, sírjára koszorút, virágot helyeztek. 

A gyászoló család

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik Losonczi
Lajosné szül. Farkasdi Katalint elkísérték utolsó földi útjára,
sírjára a kegyelet virágait elhelyezték és együttérzésükkel eny-
hítették fájdalmunkat.                                  

A gyászoló család
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Szigetbecsei Tóparti Óvodába

„Egy, kettő, három, négy, te kis cipő hová mégy?
Kipp, kopp kopogok, óvodába indulok.”

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket,
hogy az Óvodai beíratás a
2022/2023-as nevelési évre 

az alábbi időpontokban lesz.

2022. április 25. (hétfő) 800 - 1500 óráig
2022. április 26. (kedd) 800 - 1500 óráig
2022. április 27. (szerda) 800 - 1500 óráig

Helyszín: Szigetbecsei Tóparti Óvoda 
2321 Szigetbecse, Petőfi Sándor u. 23.

Az Óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• A gyermek Születési anyakönyvi kivonata
• A gyermek TAJ kártyája
• A gyermek személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája
• A szülő /gondviselő/ személyazonosító igazolványa, lakcím

kártyája
• A gyermek oltási könyve
• nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tar-

tózkodás jogcímét igazoló okirat
• egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét,

sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló doku-
mentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvé-
delmi kedvezményről szóló határozat… stb.)

• Kitöltött Óvodai felvételi kérelem, illetve Szülői felügyele-
ti nyilatkozat (letölthető a szigetbecse.hu weboldalról, illet-
ve kérhető az óvodából)

Kötelező azoknak az óvodaköteles gyerekeknek a beíra-
tása, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket!

Azok a gyerekek is jogosultak részt venni az óvodai neve-
lésben, szabad férőhely esetén, akik a jogviszony megkez-
désére kapott naptól számítva hat hónapon belül töltik be a
3. életévüket.
2019. szeptember 1. után születetteket előjegyzésbe vesszük,
felvételük szabad óvodai férőhelyek esetén lehetségesek.

Schneckné Bukovszky Judit intézményvezető
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30 éves a Szigetbecse Községért Közalapítvány   
„Ha a lehetőségek ajtaján kopogtatsz, ne lepődj meg, ha a munka nyit ajtót.” (Brendon Burchard)

Ünnepelünk ez évben.  Szigetbecse község Önkormányzata, mint
alapító 1991. december 17-én kelt határozatában hozta létre alapít-
ványunkat, melyet 1992. április hónapban a Bíróság végzéssel jóvá
is hagyott. Azóta is közhasznú szervezetként és folyamatosan műkö-
dünk. Szervezetünk 7 tagú kuratóriumból áll: Czár János, Szűcs
Ferencné, Lumei Sándorné Gellai Zsanett Anita, Schmidt
Mihályné, Horák György, dr. Csernyi Zsuzsa.

Az alapítványunk közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem
nyújt.

Alapvető feladatunknak tekintjük az alapító által kitűzött célok el -
érését, a községrendezést, községfejlesztést, épített és természeti kör-
nyezet védelmét, alapfokú nevelés- és oktatás tárgyi-technikai fej-
lesztését, az egészségügyi és szociális ellátási munka javítását, a köz-
művelődés fejlesztését, a közösségi sport és egészséges életmód fel-
tételeinek előbbre vitelét. Úgy is mondhatom, hogy alapítványunk
egy olyan nonprofit szervezet, amely az önkormányzat nem kötele-
ző, de szabadon választott feladatait segíti, kiegészíti, egyes közös-
ségi munkáját, eseményeit, rendezvényei szervezését átvállalja. 

Kis költségvetéssel gazdálkodunk, fizetett vagy tiszteletdíjas alkal-
mazottunk nincs, társadalmi munkában látjuk el a feladatainkat.
Rendszeres bevételünk a lakosság személyi jövedelemadójának fel-
ajánlásából, valamint az önkormányzat pályázati támogatásából adó-
dik. Régebben több anyagi segítséget kaptunk a Pest Megyei Önkor-
mányzattól. Az utóbbi időben jelentősebb összegű támogatást nyer-
tünk el a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz és a Magyar Falu Prog -
ramhoz benyújtott pályázatainkkal. 

Harminc éves fennállás nagy idő egy civil szervezet életében.
Elsőként köszönet jár az alapító tagoknak, akik jó pár évig gondos-
kodtak az alapítvány működéséről, életbentartásáról. Kuratóriumi
tagok voltak: Schwarczenberger Károlyné, Fejesné Schwarcz
Erzsébet, Fekete Andrásné, Méri Jenő, Györke Péter, Vargáné
Ágoston Julianna, Pemmer István.

A jubileum kapcsán próbáltam összegezni – a teljesség igénye nél-
kül – az általunk megvalósított fejlesztéseket, tárgyi eszköz beszer-
zéseket, beruházásokat, támogatásokat, önkéntes munkavégzéseket.
A céllal érkezett támogatások felhasználása mellett igyekeztünk a
község minden területére odafigyelni, támogatni a sportot, oktatást,
egészségügyet, fejlesztéseket, közművelődést. A felsorolás azonban
akkora terjedelmes anyagot képezne, mellyel most nem szeretném
untatni az olvasót, csak pár dolgot emelnék ki.  Bízom abban, hogy
a lakosság így is tájékozott, emlékezik és pozitívan áll hozzá eddigi
tevékenységünkhöz. 

Közhasznú működésünk során nem telt el olyan év, hogy az óvo-

dai nevelést és általános iskolai oktatást ne támogattuk volna vala-
milyen eszközbeszerzéssel, karácsonyi ajándékozással. Meg ala pí -
tottuk az „Év tanulója” díjat, melyet az adott évben kitűnő tanul-
mányi eredményt elért és közösségi munkában aktívan résztvevő
diáknak ítélünk oda a tantestület javaslata alapján. A Sport egye -
sület, majd megalakulása óta a sakkszakosztály működési költsége-
it is támogatjuk. Többször vásároltunk kisebb tárgyi eszközöket,
számítástechnikai eszközöket az orvosi rendelőnek, védőnői szol-
gálatnak is. Kezdeményeztük és több éven át megszerveztük a nők
mammográfiai szűrővizsgálatát, Kistarcsára, majd Budapestre való
szállításukat. 

A művelődési házunk pinceklubjának berendezését – ami már
sajnálattal csak részben található meg a felújítások, más programok
beiktatása miatt – mi vásároltuk, ahol régebben a civil szervezetek,
fiatalok többször tartottak klubestet kulturált környezetben. 

2006-ban pályázati munka készítésével elnyertük a „Kulturált
települési környezet” díjat a Pest Megyei Önkormányzattól. A díj
összegének felhasználásával terveztük meg az Életfánkat, melyet
2007-ben fel is avattunk. Azóta is minden évben községi anyák
napi ünnepség keretén belül rakjuk fel a gyermekeink emblémáit
a fára. Kiemelkedő volt ez az év azért is, mert ekkor kezdtük el az
André Kertész fotópályázatot és kiállítást is, melyet még 12 évig
meg is szerveztünk. 2002 óta alapítványunkon keresztül bonyolít-
juk le a falunapok pénzügyi feladatainak nagy részét, valamint a
szervezési munkában is részt veszünk. Mindig megragadtuk a
pályázati lehetőségeket, ezért sikerült jó pár évvel ezelőtt megcsi-
náltatnunk az utcajelző információs táblákat, kandelábereket,
utcai padokat, sörpadokat, sátrakat, kiállítási paravánokat és
még sorolhatnám. 

Az utóbbi 2 év legnagyobb beruházásait már mindenki ismeri.
Ezek voltak a fitnesz park eszközei, tanösvényünkön a játszóesz-
közök, fedett tűzrakóhely, valamint a hangtechnikai eszközök
beszerzése a művelődési és egyéb közösségi rendezvényekre.
Mindezeket saját szervezésben, projektmenedzser nélkül, igen sok
mun kával, és utólagos pénzügyi támogatással kellett megoldanunk.
De sikerült. Ezen állami támogatással 8 milliós értéket, s hozzá kb. 2
milliós társadalmi munka értéket hoztunk a községnek.

Kiadványokat is sikerült megjelentetnünk, így a „Szigetbecse”
in formációs füzetet térképpel, 3 nyelven, valamint ez évben a
„Tő zike Tanös vé nyünk élővilága” ter mé szet barátoknak című
füzetet. A Szigetbecse füzetet községünk minden családjának aján-
dékba adtuk, a Tőzike Tan ös vényünk élővilága füzet a Könyv -
tárban, Falu ház ban, André Kertész emlékházban, iskolában meg-
vásárolható csekély összegű alapítványi támogatás ellenében. 
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Ez évben sem marad-
tunk pályázati támoga-
tás nélkül, mert a Ma -
gyar Falu Programban
épület felújításra 6 mil-
lió forintot nyertünk el.
Pár százezer forint ön-
kormányzati tá mogatás
kiegészítésével felújít-
juk a volt daráló épüle-
tét, melynek tetején ki -
látót tervezünk. 

A beruházások mellett
igyekszünk elnyerni támogatásokat működési költségeink, rendezvé-
nyeink, kiállítások finanszírozására is. Kiemelhető még tevékenysé-
geink közül a betlehemi jászol elkészítése, felavatása, majd a 2021-
es évtől a közös községi adventi és betlehemi ünnepség, mikulás-
futás szervezése, parkszépítés. Mint ahogy a fenti idézet is utal rá,
mindig kerestük és keressük a lehetőséget, miben és mivel tudjuk
előbbre vinni a község közösségi életét, a község fejlődését, a lakos-

ság, a fiatalok, gyermekek és felnőttek, az ide látogató emberek jó köz-
érze tének biztosítását. Lehetőségek szinte mindig vannak, s energi-
ánkhoz, anyagi forrásainkhoz mérten megvalósításukra törekszünk. 

Hálás köszönettel tartozunk az önkormányzatnak, s mindazon sze-
mélyeknek, vállalkozásoknak, akik anyagi segítséget adnak tevé-
kenységünkhöz, valamint, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlásával támogatnak bennünket. Megköszönjük Önöknek,
hogy segítségükkel az alapítványunk tovább tudja folytatni tevé-
kenységét, meg tudja valósítani terveit, s ezáltal közhasznú mun-
kánkkal a községet tudjuk gyarapítani, fejleszteni. Ünnepelünk, s
magam részéről, mint az alapítvány elnöke és könyvelője, ezúton is
megköszönöm a Kuratórium tagjainak a kitartó, lelkes, 30 éve rend-
szeresen és önkéntesen végzett társadalmi munkáját. Elmondhatom,
hogy jó és összefogott csapat vagyunk.  

Mottónk a továbbiakban is:   

„Ha teheted, miért ne tennél jót.”
Adószámunk:19180650-1-13 
Számlaszám:11742070-20009616

Lumei Sándorné, a Kuratórium elnöke 

„Aki fát ültet, bízik a jövőben!” 

Településfásítási Program Szigetbecsén
„Jó úton haladunk közös célunk elérése felé, hogy 2030-ra 27 százalékra növeljük hazánk fával borított területét” – mondta Tarpataki
Tamás, az Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes államtitkára a Településfásítási Program szigetbecsei állomásán.

Az emberi tevékenység, a megnövekedett népesség szűkebb és
tágabb értelemben véve környezetünkre is nagy hatással van. Ezek
mérséklése  a természet, valamint  lakóhelyünk szempontjából rend-
kívüli fontossággal bír. A magyar kormányzat 2050-re célul tűzte ki
a karbonsemlegesség elérését. Vagy a kibocsátást kell csökkenteni,
vagy a megkötést kell növelni, de leginkább a kettőt egyszerre –
hangsúlyozta Tarpataki Tamás a Településfásítási Program 2022.
március 31-i eseményén, Szigetbecsén. 

A helyettes államtitkár szavai szerint a megkötés legegyszerűbb
módja a zöldfelületek növelése, mert minden egyes fa hozzájárul az
ország környezeti állapotának javításához. Ezért is indította el az
Agrárminisztérium 2019-ben az Országfásítási Programját, amely a
Magyarországon lévő, erdővel borított területek nagyságát hivatott
növelni. Annyira népszerű volt ez a program, hogy az agrártárca
2020 júniusában elindította a Településfásítási Programját. Az önkor-
mányzatok részéről olyan érdeklődés volt rá, hogy az Agrármi nisz -
térium megduplázta a támogatási keretösszeget. Erre a 10 ezer fő
alatti települések pályázhatnak, egyenként 10-30 fára. 1,5 milliárd
forintból országszerte 1350 településen, 36 ezer fát tudnak elültetni a

program segítségével. Így járulnak hozzá a települések szépítéséhez,
valamint a környezet egészségesebbé tételéhez. 

A program keretében rendelkezésre álló fákat, valamint azok szál-
lítását a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. biztosítja. A mi -
nisztérium teljes ültetési csomagot biztosított, amely a nagyméretű
földlabdás sorfa mellett annak tárolását, nevelését, szállítását, és az
ültetéshez szükséges eszközöket (mint támasztó karó, mulcs és favé-
dő rács) is tartalmazott.

Szigetbecse öt helyszínén  összesen 20 nyírfát ültettek el (Balassi
tér 8 db, szolgálati lakás 4 db, temető 4 db, iskola Szigetbecsén és
Makádon 2-2 db). A Balassi téren az Agrárminisztérium agrárpiacért
felelős helyettes államtitkára, Tarpataki Tamás, Sósné Michélisz
Edina polgármester, Csoba Attiláné és a helyi erdőgazdaság szakem-
berei részvételével ültették el a fákat. A Szigetbecse-Makád Általá-
nos Iskolában (Szigetbecsén) a Szigetszentmiklósi Tankerületi Köz -
pont igazgatója, dr. Pálos Annamária, Raffay Béla intézményvezető
és Csoba Attiláné igazgatóhelyettes vettek részt a faültetésben Sósné
Michélisz Edina és az erdészeti szakemberek mellett. 

DÁ
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Megjelenik: kéthavonta

A Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat
német nemzetiségi napközis (bejárós) tábort szervez

A tábor helyszíne: a szigetbecsei Faluház. 

Elsősorban szigetbecsei alsó tagozatos gyerekeket szeretnénk
megszólítani, ők a célközönségünk. 

A tábor időtartama 5 nap. 2022. jún. 27 – júl. 1. /hétfőtől pénte-
kig, 8-16 óráig/

A tábor programja a helyi és a sváb hagyományokra épül, ill. kéz-
műves és nyári szabadidős programok. 
Az étkeztetést külső vállalkozó segítségével oldjuk meg.
Étkezési hozzájárulásként 5000 Ft-ot kérünk befizetni.

A tábor egyéb költségeit a Szigetbecsei Német Nemzetiségi
Önkormányzat fedezi.

Cél: a gyerekeket jó érzéssel töltse el a német nemzetiséghez való
tartozás, valamint a szigetbecsei hagyományok éltetése. 

A tábort vezetik: Pilczingerné Major Hajnalka, Deminger Ágnes,
Kausitzné Erzsike + segítők
Résztvevők száma: 20 fő               

Jelentkezés: Lerner Máriánál 2022. május 09.–május 15. 
sms-ben a 06 30 3323 410-es telefonszámon

Lerner Mária

Anyák napjára
Anyák napján minden madár vígan dalol a faágon,
Azt csicsergik, ez az ünnep méltó az anyákhoz.
Melengető napsugarak áradnak a földre,
Édesanyák s szeretteik nagy-nagy örömére.

Az átnyújtott virágcsokor csekélyke ajándék,
Amit köszönetül nyújtunk át a kapott életért.
Gyerekszemmel, felnőtt fejjel az a nagy boldogság,
Amíg láthatjuk és csókolhatjuk édesanyánk arcát.

(Orosz Franciska)

Anyakönyvi hírek
Születések:

2022.03.10.  
Weisz Péter és Hoffmann Cintia gyermeke: Weisz Lilla 

2022.03.26.  
Czár Péter és Kiss Andrea gyermeke: Czár Benett 

Elhunytak:
Gyergyádes Éva 1967. 02. 09. – 2022. 03. 11.
Németh Istvánné szül. Kulimak Erzsébet 

1931. 01. 17. – 2022. 03. 19.
Losonczi Lajosné szül. Farkasdi Katalin 

1941. 06. 23 – 2022.03.19.
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