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Eseményekben gazdag időszak áll mögöttünk. Május elsején vidáman lobogtatta a szél a faluházi májusfán a szalagokat, miközben a
Magyarországi Harmonikások Kulturális Egyesülete ébresztette községünk lakosait. Minden évben várjuk a vidám, zenés ébresztőt!
Majd a futballpályán kezdetét vette a sportmajális, s még aznap este Anyák napi megemlékezés volt az Életfánál. Idén újra meg tudtuk
rendezni Szigetbecse védőszentjének szobránál a hagyományos Jánoska-eresztést. Friss sváb zenét hallgattunk a Sramli partin a becsei
tó partján. Gyermeknapi rendezvények emlékeztettek bennünket arra, hogy gyereknek lenni jó, gondtalanul örülni a pillanat szépségé-
nek jó! Köszöntöttük a Pedagógusokat, búcsúztattuk a Ballagókat! „Üres a fészek, nincs lakója már... elrepült belőle…a madár.” Zárjuk
a tanévet, kaput nyitunk a nyár örömeinek. Készülődünk a nyári pihenésre és a nyári szigetbecsei kulturális eseményekre, melyekre sze-
retettel invitálunk Mindenkit!

Tavasz és nyár határán

Zenés ébresztő

Búcsú az óvodától Ballagás az iskolából

Gyereknap

NYÁRI PROGRAMOK SZIGETBECSÉN
jún. 24-26. Szigetzugi Duna Napok

jún. 27-júl. 1. Gyermek napközis hagyományőrző és kézműves tábor a Faluházban

júl. 9. szombat  15 ó „Mutasd meg!” kiállításmegnyitó a Faluházban, bábműsor

júl. 9. szombat 20 ó „Aratóbál” a Futrinka Kávézó & Pub szervezésében

júl. 15. péntek 19 ó „Muzsikáló templomkertek” Szigetbecsén: ismert operaáriák és operettdallamok neves

operaénekesek tolmácsolásában.

aug. 3. 18 ó Színházi előadás: Két összeillő ember (Domján Edit és Szécsi Pál) 

aug. 27. Falunap



Minden növényi ábrázolás közül
az életfa, más néven világfa a legösz-

szetettebb és legegyetemesebb jelenté-
sű. Utal életre és halálra, az örök fejlődésre

és növekedésre, a folytonos megújulásra. Az Életfa a kezde-
tektől a növekedés jelképe, amiképpen a fa az erő és a növe-
kedés egyetemes szimbóluma. Az élet fája általában minden-
hol az összekapcsolódását jelképezi. Az összetartozást szim-
bolizálja, és arra emlékeztet, hogy soha nem vagy egyedül,
emlékeztet a születésedre, kapcsolatodra. Az életfa minden
nagyobb kultúrában, vallásban megtalálható, többféleképpen
és egyre több helyen ábrázolják. Községünkben még nem
találkoztam ennek ábrázolásával, ezért sok évvel ezelőtt, 2006-
ban történt, hogy az önkormányzat felé ismertettem ötletemet
egy életfa megalkotására.  Az ötletet támogatta az akkori kép-
viselő-testület is. Közalapítványunk abban az évben elnyerte a
„Kulturális települési környezet” díjat a Pest megyei Önkor-
mányzattól. A díjjal járó pénzjutalom volt a kiinduló anyagi
forrása a műalkotásnak. Több tervrajz készült, és Nemes
Ferenc fafaragó művész szobor tervét fogadtuk el, melyhez
Katona József asztalosmester készített faszerkezetet, valamint
Fodor Piroska képzőművésszel készíttetjük el minden évben a
gyermekek nevét és születési dátumát tartalmazó színes koron-
gokat. A szobor az életet szimbolizálja, a törzs az anyát, anya-
ságot, a termékenységet jelképezi. Innen indul az élet, amely
szétágazik. A törzsből ágak nőnek ki, melyeken megtalálható
a nap, a hold, s különböző népi motívumokkal díszített csil-
lagtestek. 

A 2007-ben felavatott Életfánk egyre inkább terebélyesedik
színesedik, mutatja a községünk családjainak gyarapodását, a
születések számának növekedését. Közalapítványunk az
önkormányzat támogatásával igyekszik minden évben szép,
kellemes környezetet kialakítani a szobor köré. Anyagi nehéz-
ségeink és munkaerő gondjaink miatt egyre többször kérjük
ehhez a lakosság, a fiatal szülők segítségét, munkáját is. Ez
történt ez évben is. Ezúton is megköszönjük Czár Péter, ifj.
Rácz Ferenc, Schmidt Mihály és felesége parkszépítési mun-
káját, valamint Vásárhelyi Sándor kertésznek az ajándékba
kapott muskátlikat.

Az emblémák felrakására ez évben is megszerveztük a köz-
ségi anyák napi ünnepséget. Nagyon szép napos időben fogad-
tuk a vendégeket, s köszöntöttük az édesanyákat, nagymamá-
kat. Rózsaszál és emléklap kíséretében adtuk át az Életfára
kerülő kis korongokat. 

Köszönjük a Tóparti óvoda gyermekeinek, az általános
iskolai tanulók, valamint a mazsorett tánccsoport kedves
kis műsorát. Külön köszönöm Czár János kuratóriumi tag-
nak, hogy 2007 óta minden alkalommal – az apukák közre-
működésével – felrakja ezeket a szép kis korongokat. Most
újabb 12 korong került fel, és a műalkotáson lévők száma már
közelít a háromszázhoz. Köszönöm Sósné Michélisz Edina
polgármesternek az ünnepségen elhangzott köszöntő beszé-
dét és a kuratóriumi tagtársaimnak az ün nepség szervezé-
sét és lebonyolítását

Lumei Sándorné 
Közalapítvány kuratórium elnöke
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Anyák napi ünnepség az Életfánál

Fotó: Lumei Joli



A Szigetbecse SE elnökével, Jánosi Miklóssal beszélgettünk az új
egyesületi vezetőség első sportmajálisáról. Az időjárás is kedvezett,
szép időben került sor a rendezvényre. Sok idő nem volt, a hagyomá-
nyos húsvéti tojásfutás és a húsvéti bál után azonnal nekiláttak a szer-
vezésnek. Régebben 15-20 csapat is összemérte az erejét. Most az is
jónak mondható, hogy néhány év kihagyás után 8 csapat nevezett be
a gyermek és felnőtt kispályás labdarúgó tornára, melyet a NASI-
BAU Kft. csapata nyert meg és a nyereményt felajánlotta a
Szigetbecse SE-nek. Egy hivatásos bíró és Jánosi Miklós bíráskodtak.
A röplabdacsapatok helyben jöttek létre Csoba Attiláné irányításá-
val. Az esemény tizenegyesrúgó versennyel zárult, melyen kb. 60 fő
vett részt és az egyesület elnökének  fia, Jánosi Miklós nyerte meg.
Büszke is volt rá az édesapja! A sporteseményeken kívül bográcsban
főtt szarvaspörkölt, büfé és lángos várta a versenyzőket és a látogató-
kat. A lángosevő verseny elmaradt, mert kevés kisebb gyermek jött ki
a pályára. Őket légvár várta. A nyárra több eseményt nem terveznek,
a pénteki edzéseket továbbra is megtartják. „Ezt tudtuk kihozni belő-
le, jól alakult a nap. Aki ott volt, jól érezte magát.” – összegezte a
sportmajálist Jánosi Miklós. 

Helyreigazítás: A Szigetbecsei Krónika 2022. 2. számában a Jánosi
Miklóssal készült riportban nem jól szerepelt Sallai István neve. 
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Sportmajá l is

Jánoska-eresztés: 20. éve már, hogy a szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat felelevenítette e régi szokást, a Nepomuki Szent
János napi Jánoska-eresztést (május 16.). Lerner Má ria, a Német Nemzetiségi Ön kormányzat elnöke nyitotta meg az eseményt, melyre sokan

jöttek el. Kallós Péter atya is köszöntötte
az egybegyűlteket. A Szigetbecsei Zene -
barátok Köre két Nepomuki Szent Já -
nosról szóló éneket adott elő Schwar czen -
berger Zsolt harmonika kíséretével. A
gyerekek nagy izgalommal szálltak csónak-
ba, hogy elhelyezzék kis sajátkészítésű
mécsesekkel feldíszített hajóikat a vízen.
Mit jelképez ez a hagyomány? Ez idézi fel
azt a csodás fényjelenséget, amely János
halálakor keletkezett. 

Sramli parti Szigetbecsén: A Német Nemzetiségi Önkormányzat és Szigetbecse Község Önkormányzata május 28-án Sramli partit rende-
zett. Fellépett a Tóparti Óvoda Süni és Mókus csoportja, a 2021. évi nemzetiségi tábor résztvevői és a Csiribiri Mazsorett csoport. A gyer-
mekek nagy örömére ingyenes légvár, csillámtetoválás és népi játékok, valamint kézműves foglalkoztató állt rendelkezésre. A finom babgu-
lyás leves mellé jó hangulatot szolgáltatott a Lohr Kapelle együttes. Lerner Mária

A Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei

Fotók: Deminger Ágnes

Fotók: Lumei Joli
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Van a tévében egy műsor, melynek címe: Hogy is volt? Ezt a kér-
dést tette fel nekem volt tanítványom, Deminger Ági, aki ma a
Szigetbecsei Krónika szerkesztője. Hogy egy ilyen kérdésre válaszol-
hassak 92 évesen, ahhoz át kellett gondoljam az egész életemet.
Régen kezdődött. 1930-ban születtem Szigetbecsén. Az elemi, majd
a polgári iskola befejezése után nem sokkal a Székesfehérvári
Tanítóképző és Nőnevelő Intézet tanulója lettem. 1951-ben mentem
férjhez, két gyermekünk született. 1951 őszén kezdtem el a tanítást
szülőfalumban, Szigetbecsén, ahol nagy hatással volt rám egykori
tanítóm, Brunner Béláné (akiről olvashattak a krónika 2000/6. szá-
mában). Ő még akkor került Becsére, amikor én elsős lettem (1936).
Szerencsés voltam, mert tanításom kezdetekor nagyon sokat segített
nekem, mai nyelven szólva ő volt a „mentorom”. Sok szép emléket
őrzök róla azóta is. Annak idején a kevés tanterem miatt váltakozó
tanítás volt. Egyik héten délelőtt, másik héten délután jártak a tanulók
az iskolába. Téli napokon sokszor délután már sötétben mentek haza
a gyerekek. Kettes sorban állva búcsúztattuk el őket, és az egy -
irányban lakók egymást kísérték hazáig. Szombaton is volt tanítás.
Brunnerné Ani néni, majd a későbbi időkben Feketéné Évike,
Borbélyné Terike és Szűcsné Tilda tanította az 1-2., én meg a 3-4.
osztályosokat. Mindig is közel állt hozzám ez a korosztály!
Emlékszem, mennyire szerették a közösen olvasott regényeket. Még
a szünetben sem akartak kimenni az udvarra, amikor a Tüskevárt,
Téli berket, Kincskeresőt vagy Jókai Mór Melyiket a kilenc közül? c.
művét olvastuk. 1959-69-ig voltam igazgatóhelyettes, majd alsós
munkaközösség-vezető. Mindez hogy fért bele az életembe?!
Fiatalok voltunk – azért!

Sok-sok ünnepélyre (télapó, karácsony), kirándulásra (a Dunához,
a Városligetbe, szülői segítséggel a Parlamentbe, az Állatkertbe…)
emlékszem vissza nagyon szívesen. Nagy élmény volt a gyerekeknek
a Parlamentben beülni a TV-ből is ismert politikusok székébe.
Különösen emlékezetes maradt számomra az a karácsony, amikor a
„Csoszogi, az öreg suszter”-t adták elő a gyerekek. A „Pöttyösök” is
biztosan magukra ismernek. A gyerekek kiránduló ruhája volt piros
alapon nagypöttyös, így mindig jól láthatóak voltak. Sok helyen meg-
fordultunk, többször megdicsérték a gyerekek jó magaviseletét, tudá-
sát. Könyveket, albumokat is vásároltam, hogy az iskolában mutatni
tudjam tanítványaimnak az érdekességeket. Korrepetáltuk is a tanu-
lókat tanítás előtt vagy tanítás után. Hány osztály, hány tanuló lehe-
tett ez összesen? A 33 év alatt bizonyára sok. Mindenkire szívesen
emlékezem. Az élet mindig produkál szép dolgokat. Ezért említek
most meg csak egy nevet, Fejesné Schwarz Erzsikét, aki a legelső
osztályomba járt, majd nyugdíjba menetelem után ő búcsúztatott el –
immár igazgatóként – az iskolából. Keszthelyen élek a lányomékkal,
csak a nyár egy részét töltöttem eddig a Duna-parton. A férjem, saj-
nos 2016-ban meghalt. Mostanában ritkán fordulok meg Sziget be-
csén. De amikor a piacon, a temetőben sétálva rám köszönnek volt
tanítványaim, és válthatok velük néhány szót, az nagyon jólesik, és
erőt ad az élet továbbvitelére. A személyes találkozásokkor nem min-
denkit ismerek meg, mert a gyerekek sokat változnak, mire felnőttek
lesznek. 

Nagyon mozgalmas életem volt, nagyon el is fáradtam. Befejezésül
minden jelenlegi, volt és leendő pedagógustársamnak azt a Mécs
Károly-i gondolatot kívánom átnyújtani, amit Ani nénitől kaptam
pályakezdésemkor útravalóul, és ami a pályám során vezérelt:

„Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a Föld!”

Utolsó üzenet: Murányi Ferencné tanító néni 
visszaemlékezései iskolájáról 2022-ben

A pedagógus hivatás meghatározására a magyar nyelv számos kifejezést ismer. Az egyik
legszebb és legkifejezőbb a „tanító”. Murányi Ferencné, Juci néni, vagy ahogy mi ismer-
tük „Murányi tanító néni” 2006-ban kapta meg aranydiplomáját, akkor köszöntötte Őt a
szigetbecsei iskola közössége a tanévzáró ünnepélyen, s akkor szerepelt e hír kapcsán a
krónika lapjain is. Szigetbecsén kezdte a tanítói pályát és itt is vonult nyugdíjba 1985-ben.
Telefonbeszélgetésünk során azt is elmondta, hogy amikor Szigetbecsén dolgozni kezdett,
akkor hozták le Budapestről a könyveket és nyílt meg a könyvtár a községháza jobbolda-
li szárnyában. Ekkor még nem gondoltuk, hogy ez lesz az utolsó beszélgetésünk. 2022.
május 11-én vettünk Tőle végső búcsút a szigetbecsei temetőben. 

Nyugodjon békében! (DÁ)



Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet és nincs egyetlen munka sem,

amelynek valódi hasznát csak évek, esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk. Hasonló a

pedagógusi hivatás a csendes esőhöz, amely jó sokáig tart, áztatja a földbe megbúvó

magokat, hogy azok termőre fordulhassanak. Köszönjük önzetlen munkájukat!

Szigetbecse Község Önkormányzata  

Tisztelt Egészségügyben Dolgozók!
A Magyar Egészségügy Napja (Semmelweis-nap) nap alkalmából szívből köszöntjük

Önöket! Mások segítése, az elesettek, betegek ápolása, gyógyítása csodálatos hivatás. Az

itt élők nevében köszönjük áldozatos, odaadó munkájukat, mellyel a helyi lakosok ellátá-

sát, egészségét biztosítják! 
Szigetbecse Község Önkormányzata

Tisztelt Közigazgatásban Dolgozók!
A Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából szeretettel köszöntjük Önöket! A közösség szol-

gálata érdekében végzett munka nagy odafigyelést, felelősséget kíván. Az itt élők nevében

köszönjük magas színvonalú, a központi közigazgatást, az önkormányzati igazgatás működését

és a lakosság ellátását egyaránt szolgáló tevékenységüket! 

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 
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Iskolakezdési támogatás 
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete iskolakezdési támogatásban részesíti azokat a családokat, akik szigetbecsei
állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek, és általános iskolás korú gyermekük (gyermekeik) részére iskolakezdési támogatási
kérelmet adnak be. 
• 1. Iskolakezdési támogatásra jogosult az általános iskolás korú gyermeket saját háztartásában nevelő szülő / törvényes képviselő. 
• 2. A kérelem benyújtásának határideje az adott tanév megkezdése előtt augusztus 15-től szeptember 1. napja. 
• 3. Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 10.000 Ft, mely összeget a támogatás igénylését követő 30 napon belül kell

kifizetni a szülő / törvényes képviselő részére.
• A kérelem nyomtatvány a Közös Önkormányzati Hivatalban kérhető, vagy letölthető itt: https://szigetbecse.hu/letoltheto-
nyomtatvanyok/

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Szeretettel köszöntjük a Pedagógusokat!

FALUHÁZ (tájház), Szigetbecse, Makádi út 59. 
nyitva: 2022. június-szeptember 30.péntekenként 8-15.30
Előzetes bejelentkezés esetén hétköznap csoportok fogadása
tárlatvezetéssel.

KÖNYVTÁR, Szigetbecse, Makádi út 43.
nyitva: Kedd, szerda 8-11 és 12-16.30

Csütörtök: 8-11 és 12-17.30

A FALUHÁZ ÉS A KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGEI:
24-789-236
FB Szigetbecse Kultúr köz
szigetbecsekulturkoz@gmail.com

Anyakönyvi hírek
Születések:

2022.04.14.  
Veszeli Petra és Földi Roland gyermeke: Földi Hanna Róza

2022.04.19.
Papp Enikő és Szűcs Donát gyermeke: Szűcs Lilien

2022. 05. 20.
Rózsa Noémi és Kasztel Balázs gyermeke: Kasztel Natália Szonja

2022.05.23.
Kancsár Anett és Bodor Attila gyermeke: Bodor Csenge Liza     

Elhunyt:

Kuzma Sándor József (1937. 06. 01. – 2022. 05. 16.)Sakkfeladvány megoldása: 1. Bh6., 2. O-O)



2022. áprilisban
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rövid

súlyos betegséget követően elhunyt Gyergyádes Éva képviselő
asszony helyett beiktatta Rácz Ferenc képviselőjelöltet, aki Sósné
Michélisz Edina polgármester előolvasása után a képviselő-testület
előtt esküt tett, az esküokmányt aláírta, majd Borbély Józseftől a
Helyi Választási Bizottság elnökétől átvette a Megbízólevelét.

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meg-
választotta Hoffmann Mariann képviselőt a Pénzügyi, Jogi, Ügyren-
di és Humánpolitikai Bizottság tagjává, valamint megválasztotta
Rácz Ferenc képviselőt a Településfejlesztési, Környezetvédelmi,
Sport  és Üdülőhelyi Bizottság tagjává.

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
6/2022.(IV.29.) önkormányzati rendeletével módosította a 2021. évi
költségvetésről szóló 6/2021.(II.22.) önkormányzati rendeletét.

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Művelődési Házban lévő Futrinka kávézó/büfé bérleti szerződését
Csordásné Michélisz Inez egyéni vállalkozóval, jelenlegi bérlővel
további négy évre meghosszabbította.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy

határozott, hogy benyújtja a Belügyminisztérium által 2022. évre
meghirdetett „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelő-
anyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás” megnevezésű
pályázati anyagát tűzifára. Az önkormányzat részéről a vállalt önerő
összegét a 2022. évi költségvetés terhére finanszírozza. Az önkor-
mányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást
nem kér.

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a civil szervezetek által benyújtott támogatási kérel-
mek alapján a Sziget-Csücske Természetbarátok Egyesület részére:
300.000 Ft, a Szigetbecse Sportegyesület részére: 700.000 Ft, a
Szigetbecse Községért Közalapítvány részére: 400.000 Ft és a Sziget
Diáksport Egyesület részére: 100.000 Ft támogatás kerüljön kiutalás-
ra a 2022. évi költségvetés terhére.

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy turisztikai, kereskedelmi, közlekedésbiztonsági
szempontból is település fejlesztési célt szolgáló Szigetbecse, Réti út
melletti nyomvonalra tervezett kerékpárút létesítéséhez földterületet
kíván vásárolni a Szigetbecse 830/5 hrsz-ú belterületi ingatlanból 304
m2-t és a 830/6 hrsz-ú belterületi ingatlanból 41 m2-t. Az összesen

345 m2-nyi terület vételárát az önkormányzat 2022. évi költségvetés
terhére fizetendő. 

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Szigetbecse környezetvédelmi számlán lévő
összegből 1.072.392 Ft kerüljön átvezetésre a költségvetési számlára
a Környezet Védelmi Alap felhasználásáról szóló rendelet szerinti
környezetvédelmi célok felhasználására.

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az André Kertész Múzeum udvarára történő öntöző-
rendszer telepítésével a Primus Hortus Bt. bízza meg. A vállalkozási
díj összegét az önkormányzat a 2022. évi költségvetés terhére bizto-
sítja. Az képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
szerződések aláírására. 

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Szigetbecse Község Önkormányzat udvarában
lévő régi napközi épülete tárolóját lebontatja, és az épület mellé egy
új max. 100 m3 térfogatú 6 x6 m alapterületű tárolót építtet. A tároló
építésének költségeit, amely az 5 millió Ft-ot nem haladhatja meg a
2022. évi költségvetés terhére biztosítja. A képviselő-testület felha-
talmazta a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Szigetbecse Község Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező 2310/24 hrsz.-ú 323 m2 területű, kivett út megne-
vezésű ingatlant 9.845.040 Ft vételáron értékesíti. 

2022. májusban
1. Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy

határoz, hogy az 52/2021 (IV.26.) Képviselő-testületi határozatban
meghatározott elvégzendő tervezési feladatok köre –, azaz a köz-
ség új településfejlesztési koncepciójának elkészítése, valamint a
hatályos településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabá-
lyozási terv módosítása – terjedjen ki az alábbi konkrét feladatok
elvégzésére is:
a) A Vi-1 övezetben szereplő legkisebb épületmagasság érté-

kének törlésére.
b) A Lórévi út és az Akácfa utca helyi gyűjtőúti kijelölésére. 
c) A Réti út mentén tervezett kerékpárút megvalósításához

szükséges közterületi szabályozás megjelenítése a szabá-
lyozási terven.

d) A 036/17 hrsz. ingatlan területén külön fejlesztői kérelem
alapján tervezett energiatermelő telephely, 996 kW teljesít-
ményű napelemes kiserőmű új beépítésre nem szánt külön-
leges Kb-En jelű terület-felhasználásba és övezetbe sorolá-
sára. (Összesen kb. 1,3 ha módosítás.) 
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Tájékoztatás 2022. április-május hónapban 

meghozott önkormányzati döntésekről

Szigetbecse Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2022. április 28-án (rendes) és 2022. május 25-én (rendes) testü-
leti üléseken az alábbi döntéseket hozta: 
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2. Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a 036/17 hrsz. ingatlan területén külön fejlesztői
kérelem alapján tervezett energiatermelő telephely, 996 kW telje-
sítményű napelemes kiserőmű új beépítésre nem szánt különleges
Kb-En jelű terület – felhasználásba és övezetbe sorolására csak
akkor kerülhet sor, ha az átsorolás költségeit a kiserőmű létesítője
közvetlenül a PESTTERV Kft.-vel kötött külön kétoldalú szerző-
désben vállalja és rendezi.

3. Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy az 52/2021 (IV.26.) Képviselő-testületi határozatban
meghatározott – a Makádi út déli végén a keleti oldalon lévő
059/26 hrsz Gip-1 övezetbe tartozó része falu felé eső felének és
Má-f jelű övezetből a 060 hrsz-ú út menti egy telekmélységnyi
sávnak (kb. 50 m) az Lf-1 jelű lakóövezetbe vonására vonatkozó -
döntés a következők szerint módosul. A korábban módosítással
érintett tömbnek – az egyéb szabályok betartása esetén is – legfel-
jebb csak az alábbi részei sorolhatók lakóövezetbe:
a) a Makádi út mentén lévő 059/36, /37, /38 és /39 hrsz ingatlanok

teljes hosszukban, azaz a 060 hrsz földúttól a csatornáig;
b) a 059/27 hrsz-nek a Móricz Zsigmond utca meghosszabbításá-

ban lévő földúttal határos legfeljebb 380-400 m hosszú és 40-45
m mély része.

4. Az előzőkkel kapcsolatos döntésekről a PESTTERV Kft.-t értesí-
teni kell.

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy megbízza az Ecovis Hungary Ügyvédi Irodát (szék-
hely: 1036 Budapest, Bécsi út 52. II/6-7., képv. Dr. Bihary Ákos ügy-
véd), hogy az RSD parti sáv projekttel kapcsolatosa közérdekű adat-
igénylés jogalapját vizsgálja, és amennyiben a jogalap fennáll, úgy az
igényérvényesítést megkezdje. A Szigetbecse Község Önkormány-
zatára jutó megbízási díj 17.184 Ft összegét a 2022. évi költségvetés
terhére teljesíti. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a
szükséges dokumentumok aláírására. 

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szigetbecsei Tóparti Óvoda 2021. évi költségvetési maradvány
összegét 242.550 Ft-ban állapította meg. 

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési
maradvány összegét 2.081.564 Ft-ban állapította meg. 

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
belső ellenőr 2021. éves ellenőrzéséről készült jelentést elfogadta.

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szigetbecse Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési

maradvány összegét 205.699.451 Ft-ban állapította meg, melyek a
2021-ben elnyert és 2022-2023 évben megvalósuló pályázati támo-
gatások összege (bölcsődeépítés, szolgálati lakás felújítása, kommu-
náliseszköz-beszerzés). 

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meg-
alkotta a 7/2022. (V.30.) önkormányzati rendeletét a 2021. évi költ-
ségvetés végrehajtásáról. 

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tele-
pülés területén szükséges 305 m2 kátyúzási munkálatokra (melyből a
Duna part 196 m2 kátyúzása, a Balassi tér – Lórévi út – Akácfa utca-
Napsugár utca – Fortuna köz 75 m2 kátyúzása, a Balassi tér 7. és a
Napospart sor 96 sz. alatt 34 m2 kátyúzása) GDR Trió Kft. bruttó
6.129.528 Ft árajánlatát fogadja el. A képviselő-testület felhatalmaz-
ta a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat udvarába szükséges 6 m x 6 m x 3 m alapterületű nye-
regtetős mobilgarázs, tároló építési munkálataira érkezett árajánlatok
közül a Gortech Kft. bruttó: 3.302.000 Ft árajánlatát fogadta el, mely
összeg a 2022. évi költségvetés terhére fizetendő. A képviselő-testü-
let felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés megköté-
sére.

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról
készült átfogó jelentést, amely a Ráckeve és Környéke Család- és
Gyermekjóléti Központ beszámolóját is tartalmazza, elfogadta.

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkor-
mányzati Társulás Társulási Megállapodásának III. számú módosítá-
sát a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Parter Event Kft. árajánlatát elfogadta a 2022. 08. 26-án 20:00-tól
2022. 08. 28-ig 8:00-ig tartó Falunap éjszakai őrzésére és a rendez-
vény biztosítására. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert
a vállalkozói szerződés aláírására. 

***

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
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal

Híreinkről, programokról többet és részletesebben a www.szigetbecse.hu weboldalon olvasható
LAPZÁRTA: 2022. augusztus 8.
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A parlagfű irtását az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló törvény egyértelműen rögzíti, és folyamatosan szigorítja. Ennek
értelmében a földhasználó köteles egész évben a tulajdonában lévő
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadá-
lyozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végig (te -
hát jelenleg is!) folyamatosan fenntartani. A vonatkozó Kormány -
rendelet értelmében a parlagfű elleni védekezés el mulasztása esetén:
a) külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi
igazgatósága b) belterületen a települési ön kormányzat jegyzője ren-
deli el a közérdekű védekezést. A jegyzői hatáskörbe tartozó belterü-
leti ingatlanok esetében felszólítjuk az in gatlantulajdonost területé-
nek rendbetételére, amit általában el is vé geznek. Amennyiben ez
eredménytelen, akkor sor kerül a közérdekű védekezés elrendelésé-
re. A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a
közérdekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának
során az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket
elvégezheti. Erre való jogosultságát kérésre köteles igazolni. Az
irtással járó költségeket az ingatlan használójának, tulajdonosá-
nak kell viselnie. A közérdekű vé dekezés elrendelése mellett a
növényvédelmi hatóság növényvédelmi bírságot szab ki azzal szem-
ben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A
bírság mértéke a károsítóval fertőzött terület méretétől függően
15.000 – 5.000.000 Ft-ig is terjedhet A bírságok, valamint az eljárá-
si költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatók.

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a tulajdonos (használó)
köteles gondoskodni: a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hi -
ányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld-
sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület); b) a járdaszakasz mel-
letti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá c) tömbtelken a külön
tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és kö -
rüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz za -
vartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolí-
tásáról. Ennek értelmében az ingatlanok előtti (köz)területeken a
parlagfű irtása, a járdára és az úttestre hajló ágak, bokrok nyesése
is az ingatlan tulajdonosának/használójának a kötelessége. Az
ingatlanok (kertek, udvarok) gyommentesen tartása szintén fon tos
kötelezettsége az ingatlanok tulajdonosainak/hasz ná lói nak. A gyo-
mos területeken elszaporodott kártevők, fertőzések sú lyos károkat
okozhatnak a szomszédok növényeiben, veszélyeztetik az emberi
egészséget.

A fentiekre tekintettel tisztelettel kérek minden ingatlantulajdo-
nost és használót, hogy – az egészségünk megőrzése, valamint a
hatósági eljárás kellemetlenségeinek elkerülése végett – jogszabályi
kötelezettségüket tartsák be!

Együttműködésüket  köszönöm!

Csománé dr. Dreska Hajnalka aljegyző    
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal
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Felhívás parlagfű elleni védekezésre, valamint a belterületi

ingatlanok és az előttük lévő területek rendben tartására

Tisztelt Lakosság, Ingatlantulajdonosok, Ingatlanhasználók!

Elsődlegesen szeretném megköszönni Szigetbecse Község Önkormányzata nevében
azoknak a lakosoknak a szorgalmas munkáját, akik szemet gyönyörködtető kerteket gon-
doznak, és az ingatlanjuk előtt található zöldterületet is szépen rendben tartják. Nagy
öröm végigsétálni egy ilyen rendezett faluban más településekről érkező polgármesterek-
kel, országgyűlési képviselővel, miniszterelnökség képviselőjével vagy akár egy ide láto-
gató családdal. Ugyanakkor sajnos egy-egy ingatlan esetében látható az elhanyagoltság, a
növényzet elburjánzása a telekhatáron belül és a gondozás hiánya miatt a gyomok utcára
kiterjedése, valamint az ingatlanok előtti közterületen a gaz és a parlagfű elszaporodása.
Sok esetben elegendő a tulajdonost telefonon keresztül megkérni, azonban néhány lakos-
nál szigorúbb hangvételű felszólítás szükséges. A jogszabály lehetőséget biztosít pénz-
bírság kiszabására is, amivel az önkormányzati hivatal eddig nem élt, és remélem, a jövő-
ben sem lesz rá szükség. Az elszaporodott gyomnövények közül a legnagyobb veszélyt –
egészségkárosító hatása miatt a parlagfű jelenti. Az önkormányzatnak kényszerkaszálás
elrendelésére (közérdekű védekezés) csak parlagfű jelenléte során van lehetőség. A par-
lagfű elleni védekezés még mindig aktuális, ezért az alábbi felhívással kérjük a tisztelt
ingatlantulajdonosokat/használókat, hogy a parlagfű elleni védekezést tegyék meg!

Strandtakarítás
Köszönjük szépen a május 7-i strandtakarítás
során végzett segítséget a résztvevőknek:
Bodor Attila, Glöckl Dénes, Hoffmann Mar cell,
Hoffmann Marianna, Kátai Péter, Michélisz
János, Michélisz Nóra, Papp Lászlóné, ifj. Rácz
Ferenc, Ráczné Szajek Adrienn, Riedl Béla,
Schmidt Vilmos, Schmidt né Radinkó Ágnes,
Sós László, Sósné Michélisz Edina.
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Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek csak
felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben! Az
úszni nem tudó gyermekeknek mindenféleképp, de a jól úszóknak is
célszerű a mentőmellény vagy a mentőgallér használata. Úszni nem
tudók, gyengén úszók csak sekély vízben fürdőzzenek! Erősödő szél-
ben csónakkal, fürdőeszközzel elsodródók lehetőség szerint maradja-
nak a csónakban, amíg kis vízre érnek vagy ameddig megérkezik a
segítség! Elsodródott játékok, matracok után ne ússzunk mély vízbe!
Fürdés, illetve fürdőeszköz használata előtt ne fogyasszunk nagy
mennyiségű alkoholt! Közvetlenül étkezés után ne menjünk úszni,
fürdeni! Ne ugorjunk felhevült testtel a vízbe, valamint kerüljük el a
vízi járművekről, fürdőeszközökről (vízi bicikli stb.) való hirtelen
vízbe ugrást! Ismeretlen vízterületen óvatosan (a vízzel való fokoza-
tos érintkezéssel) hagyjuk el a kishajót, csónakot, fürdőeszközt, mér-
jük fel a várható veszélyeket (szélerősséget, ebből fakadó sodródást,
a meder jellemzőit, a vízmélységet, és a vízhőmérsékletet)!
Csónakban, fürdőeszközön ne aludjunk el!

Tilos fürdeni:

hajóútban; hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó
munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres
körzetében; vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivé-
teli művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100
méteres körzetében; kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt zárt
vízisí és vízi robogó (jet ski), valamint egyéb motoros vízi sportesz-
köz közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomások területén; egész-
ségre ártalmas vizekben; a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvi-
zekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben; éjszaka és

korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágí-
tott, és legfeljebb a mély víz határáig; ahol azt tiltó tábla jelzi.

Hasznos tanácsok:
Ne fürödjünk közvetlenül étkezés után, teli gyomorral! Szeszesital

vagy egyéb bódító hatású szer által befolyásolt állapotban tartózkod-
junk a fürdőzéstől! Napozás után testünket zuhanyozással vagy más
módon hűtsük le, felhevült testtel soha ne menjünk vízbe! Lehetőleg
ismerjük meg a fürdőzésre igénybe venni kívánt vízterület sajátossá-
gait, mederviszonyait, a várható időjárást és a segélykérés módjait!
Szív és érrendszeri-, légző-, továbbá mozgásszervi betegségben szen-
vedők egyedül soha ne fürödjenek! Mindig vegyük figyelembe a
viharjelzéseket! Aki nem tud úszni, mély vízben ne használjon fel-
fújható fürdőeszközt (gumicsónak, gumimatrac), azon lehetőleg ne
aludjon el!

Aki fázik, remeg a vízben, azonnal menjen ki a partra és törölköz-
zön vagy szárítkozzon meg! Ismeretlen helyen ne ugorjunk vízbe,
ugyanis a vízfelszín alatt található és nem látható kövek, cölöpök,
karók maradandó csigolya- és gerincsérülést, rosszabb esetben akár
halált is okozhatnak! A szabad vizek mentén a kijelölt fürdőhelyen
történő fürdőzés a legbiztonságosabb. A fürdőhely határait a parton
60x30 centi méretű, fehér alapú, kék hullámzó vízen fekete felsőtes-
tet ábrázoló táblával, a vízen pedig vörös-fehér, függőlegesen csíko-
zott, henger alakú, legalább 50x50 centiméteres bójákkal jelölik. A
120 centinél mélyebb víz határát tavakon és állandó vízterületeken
„120 cm” feliratú, folyókon „mély víz” feliratú táblával jelölik. A
fürdési tilalmat 60x30 centis, fehér alapú, kék hullámzó vízen fekete
felsőtestet ábrázoló és átlósan 3 centi széles piros csíkkal áthúzott
táblával jelölik.

A szabad vizeken való strandolás aranyszabályai

1. Világosnak bástyája és egy gyalogja van, és két lépésben mattot
ad. A sötét király a sarokba húzódott, első ránézésre biztosnak

látszik a pozíciója,
de mégsem az. Ha
megtalálja világos
első, he lyes lépését,
azonnal szembetű-
nő, mennyire se -
bezhető az ellenfél.
Ezt a lépést ke-
ressük most.

(Paul Morphy,
Forrás: Telex,

Jakobetz László
FIDE-mester)

SAKK HÍREK
Kedves Sakkbarátok! A 2021-2022. évi bajnoki idény lezárult, a következő bajnoki idény még nem indult el, így a sakkcsapattal kapcso-

latosan új hírrel jelenleg nem tudok szolgálni. Szeretném ugyanakkor, hogy a kedves Olvasók a nyári szünetben se maradjanak sakkhírek nél-
kül, ezért néhány egyszerűbb sakkfeladvánnyal szeretnék kedveskedni.

Gyakran olvasgatok a Telex hírportálon, ahol sok egyszerű, akár fejben is megoldható feladvánnyal találkozom. Ezek közül szeretnék két
egyszerűbb feladványt megosztani Önökkel – megemlékezve a tavaly december 31-én, tragikus hirtelenséggel elhunyt nemzetközi nagymes-
terünkre, Kállai Gáborra is. 

Jó szórakozást kívánok!     Schwarczenberger Zsolt Antal szakosztályvezető   

2. A következő feladványban a világos egy lépéssel mattot ad.
(Egy kis segítség: sem a világos király, sem a H1 mezőn álló

bástya nem tett
még lépést a
parti folyamán.)

(Forrás: Telex)



Kedves Olvasók! 
Pirisi Ákos vagyok, lassan tizedik éve

kezdő paraszt. Királyréten túrom a földet,
meg abajgatom az állatokat. Deminger Ági
keresett meg nemrég’, hogy mi lenne, ha a
tavaly év végin Azanyjaköcsögit! címmel
megjelent tanyanaplóm és az itteni munkám
kapcsán csinálnánk egy interjút. Mondom,
oké, de hogyan csináljuk? Esetleg küldesz egy
kérdést és annak mentén elkezdünk írásban
beszélgetni, vagy hogyan? Írja, hogy kezd-
jünk beszélgetni, s meglátjuk, merre hala-
dunk. Rendben. Na, meg is kaptam az első
kérdést. Mutatom: 

Miért éppen Becse? Hogy találtad meg
éppen ezt a tanyát? Mióta élsz itt? Milyen itt
a föld, amit művelsz? Mennyire találkozol a
falubeliekkel? Bekapcsolódsz-e a falubeli
eseményekbe, vagy inkább otthon „tanyá-
zol”? Elsősorban önellátásra törekszel? A
felesleget adod el vagy kimondottan termelő
vagy? Hol „reklámozod" a termékeidet? A vásárlói körödben van-
nak-e becseiek? Kértél-e tanácsod helyiektől a munkáddal kapcsolat-
ban? Mit tudsz a tanyád előzményeiről? Vagy más dolog, ami még
Becséhez köthető? 

Úha, mondtam magamnak – és Áginak is –, ez szép kollekció lett így
első kérdés gyanánt, de ha lúd, legyen kövér, essünk neki, oszt
möglássssuk mi lész’. Igen, így, négy s-sel… Sikerült nagyjából egy-
máshoz kapcsolódó csokrokba szednem az első kérdéseket, nézzük az
elsőt!

Miért éppen Becse? Hogy találtad meg éppen ezt a tanyát?
Mióta élsz itt? Milyen itt a föld, amit művelsz?

Ráckevén nőttem fel, tehát környéki vagyok, de már gimibe is
Miklósra jártam fel, egyetemre meg Veszprémben jártam, s azzal az
idővel együtt „laza” 17 évre ott is „ragadtam”, amiből az utolsó 10-et a
Kabóca Bábszínházban dolgoztam, mint műszakis: hang, fény, díszlet,
színpad, ilyesmi, meg időnkint zeneszerző-féle, anyagbeszerző, sofőr,
raktáros stb. Minden olyan, mint a „rendes” kőszínházakban, hisz’ ez
is hivatalos, állami intézmény, csak minden kisebb léptékű és kevesebb
ember is van rá. A bábszínházi létet feladván már ott kacsintgattam a
város környéki tanyák felé – például már ki is néztem egy elhagyott,
romos vízimalmot a Séd patak régi medre mellett Sóly határában –, de
Apám halálakor úgy gondoltam, hogy jobb, ha közelebb jövök. Földet
túrni itt is lehet, sőt, itt jobb a föld, mert arrafelé, amiket láttam, az
inkább „csak” legeltetésre való föld, itt meg azér’ van benn’ anyag.
Mármint az ottani, meszes-szikessé vált domboldalakról leerodált talaj
azér’ nem a parasztok álma, na. Birkára, kecskére jó, de igényesebb
növényekre nem akkorán.

Nézelődtem errefelé, hogy ne két órát kölljön autózni, ha itthon baj-
ság történik, hanem csak pár percet, de már akkor sem volt errefelé jel-
lemzően tanyás „ojjektum”, ami szóba jöhetett. Szóval, egy informáci-
ós jobb horoggal érkezett a hír – Györke Péter bá’ segedelmivel –,
hogy itt lent Királyréten meg egy ideje üresen áll a régi lovarda. Ekkor
2012-t írtunk, épp’ készültünk a maja világvégire, ez a birtok meg
remek túlélőközpontnak tűnt zombiapokalipszis esetére, a szülői ház-

tól kocsival csak negyed óra, a föld okés, a
kecó nem akkorán volt okés, de láttam benne,
amit látni köllött: tanya, istálló, tyúk, ez meg
az. Mondjuk az elejin ez két év istállóban
lakást jelentett, ami elég jól helyreteszi amúgy
az agyat: rájön az ember, hogy mi fontos és mi
nem, mi az, ami valóban szükséges, és mi az,
ami csak úgy kényszer-rárakódik az emberre,
mint mesterségesen gerjesztett igény. És az
ilyesmi életforma az utóbbit leveteti ve led…
Így indultam neki.

Mennyire találkozol a falubeliekkel? Be -
kapcsolódsz-e a falubeli eseményekbe, vagy
inkább otthon „tanyázol"? 

Én nem vagyok az a kifejezett társasági
ember, sem pedig barátkozós típus. Ez nem azt
jelenti, hogy nem vagyok barátságos alapjára-
ton, hanem azt, hogy nem szoktam magam
letukmálni mások torkán. Ha valakinek gondja
van, amiben esetleg tudok segíteni, akkor azt
szó nélkül megteszem, de ha meg nincsen

gond, akkor tök jó, minden rendben, s megyek a magam dolgára.
Leginkább itt lent, igen. Rengeteg fesztiválon, falunapon, koncerten és
előadáson vettem már részt, mint technikus, nekem nagyon nem hiány-
zik a tömeg, a bekarmolt tömeg meg pláne nem. Főleg úgy nem, hogy
én meg nem vagyok bekarmolva, na. Márpedig ha felmennék mondjuk
a falunapra, akkor valahogy haza is köllene gyönni, oszt az bezony
cikkcakkban Királyrétig sokáig tartana.

Vannak esetek, amikor felmegyek, például az aratási vacsorákra – ha
az adott évben részt vettem a munkálataiban –, akkor meg szoktak
hívni, és ott is szoktam lenni, de amúgy nem jellemző, hogy a falubéli
eseményeken részt vennék. Jellemzően csak a gyerekkori cimborákat,
régi osztálytársakat ismerem a faluban, illetve a környéki agráriumi
dolgozók egy részét, mást nem nagyon, és ahogy írtam, nem vagyok
akkorán ismerkedős típus. Úgy szoktam mondani, hogy a gyerekkori
pajtásokon kívül a cimboraságok nagy része kocsmákban kötődik (leg-
alábbis az internet előtti világban így volt), és nekem ez az időszak
Veszprémben zajlott. Mióta itt tanyázom, azóta leginkább a régiekkel
tartom a kapcsolatot úgy, hogy rendszeresen jönnek hozzám, oszt
akkor itt lent „kulturizálódunk”. Ugyi.

Elsősorban önellátásra törekszel? A felesleget adod el vagy kimon-
dottan termelő vagy? Hol „reklámozod" a termékeidet? A vásárlói
körödben vannak-e becseiek?

Az önellátás kifejezéssel nekem bajom szokott lenni. Mert helytelen
a használata. Az önellátás azt jelenti, hogy mindent megtermelsz, ami
kell. Nos, sót nem tud egy ember termelni, a szöghajtómű vetőmagja
nagyon nehezen beszerezhető, az oltott mész meg lassan kel ki, és las-
sabban is érik be, mint a 13-as villáskulcs… Önfenntartás… Olyan vi -
szont van, és arra törekszem. Az önfenntartás az, amikor a magad által
termelt javak feleslegéből, vagy azok ellenértékéből beszerzel olyat,
amit te nem tudsz megtermelni: szöghajtómű, oltott mész, 13-as villás-
kulcs…

Hivatalosan őstermelő a foglalkozás megnevezése, de az új rendel-
kezések értelmében a kistermelő és az őstermelő közti különbséget
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Megjelent a Királyréten élő és gazdálkodó 
Pirisi Ákos „Azanyjaköcsögit!” c. könyve
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jóformán eltörölték, ami annyit jelent, hogy az eddigi gyakorlattal
ellentétben az őstermelő is készíthet és értékesíthet feldolgozott élel-
miszert, vagyis nem csak alapanyagot lehet portékaként áruba bocsáta-
nia, hanem készterméket is. Nyilván ennek azért megvan a szabályzá-
sa, de lényegesen könnyebb lett a „parasztizálási” eredmények hasz-
nosítása.

Évek óta írom a naplószerű bejegyzéseimet – konkrétan 2011 óta, de
csak az ide való kiköltözéssel lett igazán rendszeres –, és akik ezeket
olvasták, olvassák, belőlük kerültek ki az első vevők, és a legtöbbjük
meg is maradt stabil vevőként, így a reklámozás okafogyott. Az a hely-
zet, hogy sokkal többet kellene tudnom termeszteni és termelni, mert
akkora igény van az ilyesmi portékákra, de az ember meg véges ener-
giákkal rendelkezik: van egy határ, ami fölé nem tudok menni.
Pontosabban: tudnék, de azzal az étel minőségét csapnám nyakon.
Igazából csak olyankor szoktam kajabálni reklámozási lagossági szem-
pontbú’, ha hirtelen annyi felesleg keletkezik, hogy a meglévő vevőkör
nem szí’ja fel azt a mennyiséget. Bár ilyen ritkán van…

Vannak helyiek a vevőkörben, igen. És ahogy látom a „nemzetközi
helyzet fokozódását”, valószínűsítem, hogy a korábbi portékatúráimat
a nagyobb városok és a főváros helyett lokalizálnom kell, mert egy-
részt az igény is növekszik rá, másrészt meg a célszerűség is ezt dik-
tálná, mégha nagyon szívesen is járok el erre-arra. Bár jobban örülnék,
hogy ha az elvárosiasodó falvakban  – ez majd’ minden falura jellem-
ző – rájönnének, hogy a pázsitocska, meg a cuki-muki formácskákra
nyírt sövénykécske nem akkorán ehető, és elkezdődne egy olyan visz-
szarendeződési folyamat, hogy a faluban mindenkinek van saját kajá-
ja, és csak azért köll a városba mennie, amit nem lehet megtermelni,
mondjuk só, vagy ha nincs házimalom, akkor liszt stb. Látok is ilyen
tendenciát, és az ukrán helyzet erre ráerősíteni is látszik, de még min-
dig lassúnak érzem az ilyetén gondolatok tetté formálódásának ütemét.
Én örülnék a legjobban, ha mittudom jövő héten bemennék a paraszt-
ellátóba (gazdaboltba, ugyi) és nem kapnék vetőmagot, mert mindet
megvették a faluban és már mindenki vetett is magának ezt-azt, hogy
legyen, amikor mondjuk választások után elengedik az üzemanyagára-
kat és minden elszáll, illetve mondjuk Ukrajnában besorozzák az
összes traktorost, mer’ akkor bezony gond lesz. Vagyis miután az
exportjukat már leállították, már most is gond van… (Nem tudom,
hogy mire ez megjelenik hol tartunk majd, de nem látom a fényessé-
get, maximum csak kardélen…)

Kértél-e tanácsod helyiektől a munkáddal kapcsolatban? Mit tudsz
a tanyád előzményeiről? Vagy más dolog, ami még Becséhez köthető?

Amennyire szívesen segítek másoknak, annyira, sőt sokkal jobban
utálok segedelmet kérni. Így aztán amíg lehet, addig én konokul
megyek előre, hogy maj’ én aztat megoldom, de nyilván előfordult már
nem egyszer, és nem kétszer, hogy beleszaladtam olyan probémába,
ami komolyabb szakértelmet, vagy négynél több végtagot kívánt. Ilyen
volt például, amikor először találkoztam a kukoricán a golyvás üszög-
gel (háát, ez a polip meg mi a franc, ugyi), vagy amikor először volt a
kukorica kézi betakarítása, vagy állandóan felforrt a traktor vize, vagy
„nem-e gyönnél-e el lekaszálni-e a lucernát-e?” típusú kérdések, de
alapvetően, és ha erővel és ismerettel bírom, akkor én inkább a „maj’
én aztat megoldom” típus vagyok. Rengeteg paraszt szakirányú dolgot
olvasok, igyekszem minimalizálni a segítségkéréseket. Mostanában
már inkább én tudok segíteni más olyannak, aki kezdő parasztnak állt.

Sokat megtudtam Királyrét előzményeiről egyrészt internetről, pél-
dául a régi légifotók gyűjteményéből (70-es, 80-as évekből vannak
légifotók), másrészt meg helyiektől tudok ezt-azt. Például egyik ara-
táskor együtt dolgoztam két olyan traktoros bácsival is, akik gyerekko-
rukban ide jártak iskolába, sőt készítettem hangfelvételt azzal a néni-
vel, aki leánykorában ott lakott Királyréttől még délebbre a korabeli
dömsödi révvel szemben, de bentebb a szántóföldi részen, és ami ház-
nak már az alapja sincsen meg. Tudok Horváth úrról, a korabeli inté-
zőről, illetve Pap Kornélia – A Balabán üzenete című könyvében is van
pár oldalnyi Királyrétnek szentelt történet. A monogramos téglákat is
kikutattam, amikből az épületet húzták fel annak idejin: az RS monog-
ramos a mohácsi Rosenthal Téglagyárból való volt, ami 1887-1919
közt működött, az R-A monogramos meg a Rácalmási Téglagyárból,
amiről csak egy kataszteri térképet találtam 1910-ből). Sőt anno sze-
rettem volna szétkajabálni – és úgy érzem, ennek most el is jött az ideje
–, hogy ha bárki bármit tud, története, rajza, fotója van a király-
réti iskola és környékéről a régmúltból, tehát a lovardai idők előtt-
ről, az ne rejtse véka alá, szedjük össze, én szívesen el is megyek és
rögzítem is hangban, vagy ha rajz, vagy fotó, akkor másolom és visz-
szaadom. Jó lenne összehozni egy ilyesmit, örülnék neki.

Az „első kérdés” után a könyvvel kapcsolatosakat fel sem tudtam
tenni, mert a terjedelem már maximalizálódott. Pirisi Ákos könyve,
tiszteletpéldányként, a becsei könyvtárban is megtalálható.
www.azanyjakocsogit.hu

DÁ

Hogyan válik egy épület tájházzá?
A tájházak fogalmát dr. Bereczki Ibolya határozta meg, e szerint olyan szabadtéri néprajzi gyűjtemények, amelyek jelentős népi építé-

szeti értékű, helyben megőrzött épületek. Lehetnek lakóépületek, egy teljes porta építményei, műhelyek, gazdasági épületek vagy egysze-
rűbb ipari létesítmények. A tájházak kiállításaikban a helyben összegyűjtött és megőrzött tárgyakkal az adott település vagy tájegység
hagyományos tárgyi kultúráját meghatározott időmetszet szerint, és egy-egy társadalmi rétegét megjelenítve mutatják be a nyilvánosság
számára. A tájháznak legalább egy meghatározó helyisége enteriőrként berendezett kell, hogy legyen. A tájház rendezvényei, az oktatás,
valamint a közösségek és a településre látogatók számára nyújtott szolgáltatásai a helyi hagyományos tudás, a szellemi örökség megisme-
rését, megőrzését és élővé tételét, a helyi, a nemzetiségi és a nemzeti identitás erősítését szolgálják.

A tájházak ügyével a Magyarországi Tájházak Szövetsége, mint civil szervezet és a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága fog-
lalkozik. A Tájházigazgatóság a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szervezeti egységeként működik, Szentendrén. Az Igazgatóság célja, hogy
magyar és határon túli magyar vonatkozású tájházakat szakmailag segítse és koordinációs, tudományos feladatokat lásson el. Feladatai
közé tartozik a tájházak fenntartóinak és vezetőinek tájékoztatása, képzése, valamint a tájházak adatbázisának folyamatos frissítése.

A tájházak egy része muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező közgyűjtemény, illetve a Világörökségi Várományosi
Jegyzéken szereplő Magyarországi Tájház Hálózat tagja. A Szigetbecsei Faluház a tájház fogalomban foglaltaknak eleget tesz, ezért
tájháznak minősül. Ennek előnye, hogy egyes pályázatokon részt tud venni, illetve a különböző, tájházak számára meghirdetett ese-
ményekhez is csatlakozhat.

Fancsalszki Noémi muzeológus 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Magyarországi

Tájházak Központi Igazgatósága



12 SZIGETBECSEI KRÓNIKA 2022. május-június

A Faluházban,
kö vetve a régi

hagyományt, májusfát állítottunk jel-
képesen a község eladó lányainak. A
Becsei de kupázs klub rendszeresen
megtartotta alkotásokban és jókedv-
ben gazdag találkozóit Ádám Valéria
vezetésével. Kétszer hirdettek nyitott
napot, amikor a klubtagokon kívül
más alkotni vágyókat is szeretettel
vártak. Megrendezésre került egy
„Kényeztető alkotónap”, ahol az
egész napos elfoglaltság közben a
Futrinka Kávézó & Pub finomságai-
val kényeztethették magukat a felfris-
sülésre vágyók. A másik nyitott napra
a Szi get-zugi Duna Napok keretein
belül kerül majd sor. A HorgolOK
kéthetenkénti találkozóin kis csoportunk június elejéig dolgozott
együtt, kezdők és haladók egyaránt. Horgoltunk vastag fonalból
készült „mindentartót”, nyulat, szívecskét, virágot…végül
amigurumi macit is. Köszönjük szépen csoportvezetőnk Györke-
Fodor Andrea segítségét, lelkesedését és türelmét! Találkozunk
ősszel! A Szöszmötölőben a húsvéti készülődés után újra egy
ünnephez kapcsolódva tartott foglalkozást a gyerekeknek
Kausitzné Erzsike. A májusi Jánoska-eresztésre ké szí tettünk gyer-
tyatutajokat. Sokan jöttek el, s velük később az ünnepen is talál-
kozhattunk. A Faluházban már május elején „elindult a szezon”,
csoportos látogatókat fogadtunk. Itt járt egy ráckevei óvodás cso-
port, a szigetcsépi iskola 2. és 4. osztálya, az egyik szigetszentmik-
lósi ált. isk. 4. osztálya, három taksonyi iskolás csoport, a RÁFÁI
3. osztályos tanulói és a szigetbecsei iskola 2. osztályosai.

Szépült a könyvtár olvasósarka Mészáros Edit adományával:
egy csodás, régi állólámpa teszi hangulatosabbá a kis teret. Ké szül -
ve az augusztus 3-i zenés színházi előadásra (Két összeillő ember:
Domján Edit és Szécsi Pál) újrahasznosított anyagokból, a Becsei
dekupázs klub sablonjainak felhasználásával kellemes kis öltöző
ala kult ki. A Faluházban is történtek  fejlesztések: a nyári konyhá-
ba két nagy üveges képkeretet vettünk, a tiszta szobai asztalra nagy
üvegtábla került a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormány-
zat segítségével, a gyerekek foglalkoztató kistermébe pedig Kiss
Ildikó támogatásával ülőpárnákat szereztünk be a székek melegeb-
bé, kényelmesebbé tétele érdekében. Jól is jött az esős, hidegebb
na pokon! Újabb eszközökkel bővültek a faluházi játékok a gyere-
kek örömére. A patkódobálóshoz a patkókat még ősszel kaptuk az
azóta már elhunyt Gyergyádes Éva segítségével. Két szalmalo-
vacska is készült a Györke családnak köszönhetően. Ugráló békás
játékkal is megörvendeztettük a gyerekeket Ádám Valéria és
Szűcs Melinda közreműködésével. Készült egy karikaakasztós
ügye sítő játék is. A faluházi paraszti virágoskert is tovább bővült
Babarcziné Ica, Diósi Ildikó, Juhász Károlyné, Schwar czen -
bergerné Marika és Schwarczenbergerné Magdika virágmagja-
ival és palántáival. Csöves kukoricát kaptunk Bodor Attilától a
faluházi foglalkozásokra. Ha még valaki tud adni, örömmel fogad-
nánk csöves kukoricát, mert a sok csoportnak köszönhetően nagy
része elfogyott már. 

Csatlakozva a Futrinka Kávézó & Pub gyermeknapi eseményé-
hez (arcfestés, csillámtetkó, kézműves foglalkozás, ugrálóvár, men-
tőautó, rendőrautó), lufikkal, testmatricával, óriásbuborékkal, a
könyvtárban régi gyermekkönyvek minikiállításával és gyerekek-
nek szóló interaktív bábműsorral készültünk. A könyveket a könyv-
tár olvasói Körmöndiné Nagy Tímea, Lerner Mária, Papp
Lászlóné és Turóczi Éva adták kölcsön a kiállítás erejéig. Molnár
Ildikó „Népek meséiből mindenkinek” c. bábelőadását a „Kö -
szönjük, Magyarország!” program segítségével ingyen tekinthet-
ték meg látogatóink. Köszönjük szépen a szigetbecsei Gyerek -
napon való közreműködést, nagy örömöt szereztek a gyerekeknek:
Ráckevei Rendőrkapitányság, Önkormányzati Tűzoltóság
Ráckeve, Frici Autómentő, Ádám Lászlóné, Ádám Valéria,
Asók Niki, Csordás Virág, Csordásné Csapó Terézia, Deminger
Ágnes, Horák Noémi, Julcsi Varroda, Kormos Éva, Michélisz
Anna, Németh Attila, Radnics Sára, Stock Ildikó, Futrinka
Kávézó & Pub, Szigetbecse Község Önkormányzata.

A faluházi játékokkal és kisgyerekeknek való könyvtári köny-
vekkel meghívást kaptunk a Sramli Partira, ahol Radnics Sára
(Iskolai Közösségi Szolgálat) volt segítségemre és a szigetbecsei
Tóparti Óvoda gyermeknapi rendezvényére, ahol Bodor Attila,
mint „apuka” segített a játékok szállításában. 

Iskolai gyermeknapi programként a Petőfi Sándor Közösségi
színtér és Könyvtárban a szigetbecsei iskola 1. és 2. osztályos tanu-
lói Papírszínházas meseként megnézték a Csipkerózsika c. Grimm
mesét, utána dióbölcsős babát készítettünk. 

Június elsején a becsei könyvtárban, a szentendrei Hamvas Béla
Pest Megyei Könyvtár Könyvtári Szolgáltató Rendszer szervezésében
vendégünk volt a Bogárháton csapata. Az érdekes interaktív előadá-
son részt vett a Szigetbecsei Általános Iskola 1. és 2. osztálya. Bogaras
bácsi és segítője, Katica újrahasznosított eszközökkel és élő rovarok-
kal, bogarakkal varázsolták el a gyermekeket. Örömmel adták át
könyvtárunknak a Magyar Rovartani Társaság bogaras könyvét és
egy lebontó rovarokat bemutató kis posztert. Az előadás végén 10, a
hallottakkal összefüggő kérdésre válaszoltak a gyerekek. A jutalmuk
1-1 bogaras könyv volt egy kedves becsei szülő felajánlásaként.

Hírek a Kultúr közből



Az André Kertész Emlékmúzeum
udvarán szoboravatásra készülünk. Amíg a
munkálatok tartanak, addig a múzeum
zárva tart. Az egyik tavalyi fotómúzeumi
tárlatvezetésen részt vett Tátrai Anna -
mária, aki idén meghívott a ráckevei János
Vitéz Meseösvény ünnepélyes megnyitójára,
ahol kaptunk egy tiszteletjegyet. Ezt a je -
gyet felhasználva a szigetbecsei iskola 5.
osztályos tanulóival bejártuk ezt a gondos
munkával készült, fantasztikus meseös-
vényt. 

A részletesebb tájékoztatás érdekében
készült egy ingyenes honlap a Faluháznak,
mely itt érhető el: https://faluhaz-szigetbecse
29.webnode.hu/. 

Örömmel írom le, hogy a szigetbecsei
Faluház épülete és gyűjteménye, a Ma -
gyar országi Tájházak Központi Igaz -
gatóságának helyszíni szemléje után ka -
pott levél alapján „megfelel a tájház foga-
lomnak".

Június végéig várjuk a Faluházba az
ügyes kezű gyerekek és felnőttek alkotásait
a július 9-én megnyitandó „Mutasd meg!”
című kiállításra. Készülődünk a gyulai
buszkirándulásra és a Szigetzugi Duna
Napokra is.

Megköszönve az eddigi támogatásokat és
a sok segítséget:          

Deminger Ágnes

2022. május-június SZIGETBECSEI KRÓNIKA 13

A színházi előadás ingyenes, de regisztrálni
kell: a könyvtárban vagy a 24-789-236 tele-
fonszámon ill. a szigetbecsekulturkoz
@gmail.com-on.
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A csatorna sem nyel el mindent!
Olajok, zsírok, festékek, ételmaradékok – csak néhány olyan

anyag a sok közül, amely sajnálatos módon nap, mint nap a csa-
tornarendszerbe kerül. Helytelenül, hiszen a lefolyók, csatornák
rendeltetéstől eltérő használatával nemcsak az azonnali dugulás,
hanem a fertőzés, a környezetszennyezés és a bírság kiszabásá-
nak veszélyét is előidézhetjük. A szennyvíz különféle káros anya-
gokat tartalmaz, így, ha tisztítás nélkül folyna a patakokba, folyókba,
súlyosan károsítaná az élővilágot és a környezetet. Éppen ezért a
szennyeződéseket többféle módszerrel távolítják el: a mechanikai
szűrés a darabos, az előülepítő a homokszerű, illetve olajos, a bioló-
giai a szerves, a kémiai pedig a biológiailag nem bontható anyagokat
távolítja el. Azonban a csatornahálózat és a szennyvíztisztító kapaci-
tása sem végtelen, ezért a környezetünk megóvása érdekében nagyon
fontos tudni, hogy mit engedhetünk a csatornába és mit nem. A
homok, a föld vagy a kavics fokozatosan tömíti el a lefolyókat,
míg a vatta, intim higiéniai termékek, popsitörlők, pelenkák,
rongyok azonnali dugulást is okozhat, melynek következménye-
képp a szennyvíz, nem kerül levezetésre és a felszínre törhet. Ez
nemcsak anyagi károkat okozhat, de komoly fertőzésveszély forrása
is lehet. A kémiailag szennyező vegyületek mérgező hatással vannak
a jótékony baktériumokra, súlyosan károsítva ezzel a szennyvíztisz-
tító telep biológiáját. Ezért ne engedjünk a csatornába használt

olajat, zsírt, benzint, festéket, gyomirtó szereket, erős savakat,
lúgokat, vegyszereket, festékeket. Ez ugyanis a környezet határér-
téken túli terhelésével jár, azaz olyan mértékű környezetszennyezést
okoz, amely komoly bírságot vonhat maga után. DAKÖV Kft. által
üzemeltetett településeken úgynevezett elválasztott rendszerű
szennyvízelvezető-hálózat működik. Ez azt jelenti, hogy az esővíz
nem a csatornahálózatban, hanem a szennyvíztől elkülönítve, köz-
vetlenül a befogadó vízfolyásba kerül elvezetésre. Az erre vonatko-
zó kormányrendelet értelmében az elválasztott rendszerű szenny-
vízelvezető műbe csapadékvizet, illetőleg a csapadékvíz-elvezető
műbe szennyvizet juttatni nem szabad. Az elválasztott rendszerű
csatornahálózatra illegálisan rákötött csapadékvíz-bevezetések miatt
ugyanis csapadék esetén nagymértékben megnő a befolyó szennyvíz
mennyisége, meghaladva ezzel a szennyvíztisztító telep maximális
befogadó képességét. Így a telep nem képes a szennyvizet a megfe-
lelő mértékig megtisztítani, ami környezetkárosítást eredményezhet.
A szennyvíz helyes kezelése senkinek sem jelent megerőltető fel-
adatot. Mindössze annyi a teendő, hogy az elhasznált étolajat gyűjt-
sük elkülönítetten, illetve kerüljük az ételmaradékok csatornába jut-
tatását, azokat szilárd hulladékként kezeljük! 

Együtt tisztábbá és egészségesebbé tehetjük környezetünket! 
DAKÖV Kft. Ráckevei üzemmérnökség
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Szigetbecse Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját a

2022. augusztus 27-én (szombaton)
Szigetbecsén, a Rendezvénytéren (Balassi téri tónál) megrendezésre kerülő

19. FALUNAPRA!

Programok:
Délelőtt: 
• Sakkverseny 9-12 óráig - Művelődési Ház

Délután:
• Főzőverseny (nevezni még a helyszínen is lehet)

12 - 16 óráig 

• Gyerekprogramok: vidámpark, ugrálóvár, arc-
festés, kézműves fog lalkozás

• A Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság bemutatója
• Tó-kilátó (volt daráló épület felújításának) ünne-

pélyes átadása.

Délutáni fellépők
Karácsonyi Kata és zenekara
Szigetcsépi Énekkar
Világi Vokálok (Makádi énekkar) 
Csiri-Biri Mazsorett 

Sztárfellépők
17:00   Sztárvendég: Peter Sramek 
19:00   Sztárvendég: Szinpadikusok  
20.15   Sztárvendég: Baby Gabi 
21:00   Sztárvendég: Mc. Hawer és Tekknő 
22:00  Tűzijáték majd utcabál 2 óráig  

DJ Schvarczi

Megkérjük azokat a lakosokat, vállalkozókat, akik ajándékutalvánnyal vagy tárgyi eszközzel szeretnék támogatni a rendezvé-
nyünket, a felajánlását legkésőbb augusztus 15. (hétfő) juttassa el a Polgármesteri Hivatalba vagy a rendezvény főszervezőjéhez
Csoba Attilánéhoz (+36-20/471-9813). Nagyon szépen köszönjük! 

A támogató jegyek árusítását a rendezvényre július hónapban megkezdjük. Ezúton is szeretnénk megköszönni a lakosságnak és a
vállalkozóknak, hogy anyagi támogatásukkal, illetve támogatói jegy vásárlásával hozzájárulnak idén is Falunapi rendezvényünk
megtartásához.

Támogatói jegyeket az alábbi személyektől, illetve helyszíneken lehet vásárolni: Csoba Attiláné alpolgármester, Dr. Csernyi
Zsuzsanna képviselő, Hoffmann Marianna képviselő, Lumei Sándorné képviselő, Keszthelyi László képviselő, Rácz Ferenc képvise-
lő, Riedl Béla volt alpolgármester, Szigetbecse Polgár mesteri Hivatal, Szigetbecse Művelődési Ház.

A falunap a helyi lakosság kiemelt ünnepe. Fontos találkozási alkalom és közösségépítő esemény. Fő célunk most is, mint
minden évben a közös élményszerzés, a szórakozás, a szórakoztató művelődés, egy olyan össznépi találkozás megszer-
vezése, ahol a településen és környékén élő minden lakos családjával együtt tartalmas, szórakoztató ünnepségen vehes-
sen részt. 
Kérjük Önöket látogassanak ki rendezvényünkre!           

Szigetbecse Község Önkormányzata és Szigetbecse Községért Közalapítvány

A műsorváltozás jogát - tőlünk független események miatt – fenntartjuk.

Büfé, Tombola, Vásár
17:50  Tombolahúzás         20:00   Támogatói jegyek sorsolása
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