
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 alapítványunkat, melyet 1992. április hónapban a Bíróság végzéssel jóvá is 
hagyott. Azóta is közhasznú szervezetként és folyamatosan működünk. Szervezetünk 7 tagú kuratóriumból 
áll.  

Fotó: Czár János, Szűcs Ferencné, Lumei 
Sándorné, Gellai Anita Zsanett, 
Schmidt Mihályné, Horák György és 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 elérését, a 
községrendezést, községfejlesztést, 
épített és természeti környezet 

védelmét, alapfokú nevelés- és oktatás tárgyi-technikai fejlesztését, az egészségügyi és szociális ellátási 
munka javítását, a közművelődés fejlesztését, a közösségi sport és egészséges életmód feltételeinek előbbre 
vitelét. Úgy is mondhatom, hogy alapítványunk egy olyan nonprofit szervezet, amely az önkormányzat nem 
kötelező, de szabadon választott feladatait segíti, kiegészíti, egyes közösségi munkáját, eseményeit, 
rendezvényei szervezését átvállalja.  
 
 Kis költségvetéssel gazdálkodunk, fizetett vagy tiszteletdíjas alkalmazottunk nincs, társadalmi munkában 
látjuk el a feladatainkat. Rendszeres bevételünk a lakosság személyi jövedelemadójának felajánlásából, 
valamint az önkormányzat pályázati támogatásából adódik. Régebben több anyagi segítséget kaptunk a Pest 
megyei Önkormányzattól. Az utóbbi időben jelentősebb összegű támogatást nyertünk el a Vidékfejlesztési 
Minisztériumhoz és a Magyar Falu Programhoz benyújtott pályázatainkkal.  
 
Harminc éves fennállás nagy idő egy civilszervezet életében. Elsőként köszönet jár az alapító tagoknak, akik   
jó pár évig gondoskodtak 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 nélkül - az általunk megvalósított 
fejlesztéseket, tárgyi eszköz beszerzéseket, 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 óvodai nevelést és általános iskolai oktatást ne 
támogattuk volna valamilyen eszközbeszerzéssel, karácsonyi ajándékozással. Megalapítottuk az „Év 
tanulója” díjat, melyet az adott évben kitűnő tanulmányi eredményt elért és közösségi munkában aktívan 
résztvevő diáknak ítélünk oda a tantestület javaslata alapján. A Sportegyesület, majd megalakulása óta a 
sakkszakosztály működési költségeit is támogatjuk. Többször vásároltunk kisebb tárgyi eszközöket, 
számítástechnikai eszközöket az orvosi rendelőnek, védőnői szolgálatnak 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 civilszervezetek, fiatalok többször tartottak 
klub estet 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 bonyolítjuk 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 
megcsináltatnunk 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 játszóeszközök, fedett tűzrakóhely, 
valamint a hangtechnikai eszközök beszerzése a 
művelődési és egyéb közösségi rendezvényekre. 
Mindezeket saját szervezésben, projektmenedzser nélkül, 
igen sok munkával, 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” információs füzetet térképpel, 3 nyelven, 
valamint ez évben a „Tőzike Tanösvényünk élővilága” 
természetbarátoknak című füzetet. A Szigetbecse füzetet 
községünk minden családjának ajándékba adtuk, a Tőzike 
Tanösvényünk élővilága füzet a Könyvtárban, Faluházban, 
 
André Kertész emlékházban, iskolában megvásárolható 
csekély összegű alapítványi támogatás ellenében.   
 
Ez évben sem maradtunk pályázati támogatás nélkül, mert 
a Magyar Faluprogramban épület felújításra 6 millió 
forintot nyertünk el. Pár százezer forint önkormányzati 
támogatás kiegészítésével felújítjuk a volt daráló 
épületét, melynek tetején kilátót tervezünk.  
 
A beruházások mellett igyekszünk elnyerni támogatásokat 

működési költségeink, rendezvényeink, kiállítások finanszírozására is.  Kiemelhető még tevékenységeink 



közül a betlehemi jászol elkészítése, felavatása, majd a 2021-es évtől a közös községi adventi és betlehemi 
ünnepség, mikulásfutás 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 
lakosság, a fiatalok, gyermekek és felnőttek, az ide látogató emberek jó közérzetének biztosítását.  
Lehetőségek szinte mindig vannak, s energiánkhoz, anyagi forrásainkhoz mérten megvalósításukra 
törekszünk.  

 
Hálás köszönettel tartozunk az önkormányzatnak, s 
mindazon személyeknek, vállalkozásoknak, akik anyagi 
segítséget adnak tevékenységünkhöz, valamint, akik 
személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával 
támogatnak bennünket. Megköszönjük Önöknek, hogy 
segítségükkel az alapítványunk tovább tudja folytatni 
tevékenységét, meg tudja valósítani terveit, s ezáltal 
közhasznú munkánkkal 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 
rendszeresen 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 
 
 

 
    
 
 
           


