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Kedves Szigetbecseiek! 

Az év végéhez közeledve köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 2022. évben
segítették településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. Köszönjük a
polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda, az egészségügy dolgozóinak, hogy
az idei nehéz esztendőben helytálltak, és a lehető legjobb színvonalon látták el
feladataikat! Köszönjük a lakosság, a civil szervezetek, és a helyi vállalkozók
segítségét, támogatását! Ka rá csony idején, szeretteink körében megpihenve,
idézzük fel az elköszönő év legszebb pillanatait, hogy ezekből erőt merítve
felkészülhessünk az új esztendő dolgos hétköznapjaira. 

Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt és 
boldog új évet kívánunk mindenkinek!

Sósné Michélisz Edina   és     Szigetbecse Község 
polgármester       Képviselő-testülete

Fotók: Lumei Sándorné, Deminger Ágnes és Temesvári Holdsugár Edina

Lumei Sándorné felvétele

„... itt apró hópihéket becéz a szél,                                          
tenyerén hordja őket a hátsókertbe,
tűzfalakon piszmog a dér   
s jégvirágként hűvösül az ablakszemekre.    

… lassan virrad a Duna fölött,
az ég visszalopja csillagjait       
és a víz ahogy a partra lötyög,                          
jegesre cirógatja a fűzek ujjait.”

Részlet Fövényi Sándor 

„szigetbecsei tél” c. verséből
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Örömmel írjuk le, hogy Szigetbecse Község Önkormányzatá-
nak három MFP projektje zárult le 2022. őszén: szeptemberben
kommunális eszköz beszerzése, októberben a Petőfi Sándor
utcai járda felújítása és novemberben a szolgálati lakás felújítá-
sa. Mindhárom projekt 100%-os támogatottságot kapott. Az elnyert
összeg, mely által Szigetbecse tovább szépülhetett és vált élhetőbbé:
54.731.971 Ft. 

Az egyik legnépszerűbb MFP kiírás a kommunális eszközök
beszerzését célzó pályázat: olyan eszközöket, gépeket vásárolhatnak
az önkormányzatok, amelyekkel fenntarthatják a jó településképet.
Szigetbecse e projekt keretében a község útjainak karbantartásához
szükséges gépeket, eszközöket szerzett be. 

A községekben örülnek az orvosi rendelők, óvodák, iskolák és
más intézmények felújításának, de szükségesnek tartják, hogy ide-
csábítsák, megtartsák a szakembereket.Ebben segít a szolgálati ház
program.

A hivatkozott pályázati kiírás alapján a szolgálati lakást kizárólag

a pályázó településen foglalkoztatott jegyző, pénzügyi munkakörben
foglalkoztatott önkormányzati köztisztviselő, iskolapedagógus, óvo-
dapedagógus, kulturális munkakörben foglalkoztatott személy, fel-
sőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, fogorvos, védőnő,
és körzeti megbízott részére lehet biztosítani A Szigetbecsén felújí-
tott két szolgálati lakás is ezt a célt szolgálja.

Utak, járdák újultak, újulnak fel az MFP támogatásával. Szi -
getbecsén a település egyik legforgalmasabb utcája, a Petőfi Sándor
utca. Itt található az óvoda és a polgármesteri hivatal épülete is.
Járdája régóta felújításra szorult és fontos volt, hogy az óvoda és a
hivatal környékén biztonságosabbá váljon a gyalogosok közlekedé-
se. A fejlesztés hozzájárult az alapvető szolgáltatások hozzáférhető-
ségéhez, a településkép épüléséhez és az életminőség javulásához.

A Magyar Falu Program számtalan lehetőséget nyitott meg a kis-
települések előtt, és Szigetbecse igyekszik élni ezekkel a lehetősé-
gekkel.

Nyertes pályázataink a Magyar Falu Programban

Kedvezményezett neve: Szigetbecse Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Kommunális eszköz

beszerzése-2021 (MFP-KOEB/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése

Szigetbecsén (3320396819)

Szerződött támogatás összege: 14.999.571- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: 

Projektünk keretében településünk útjainak karbantartásához szükséges gépeket, eszkö-

zöket kívánjuk beszerezni. Ezáltal célunk útjaink fenntartását hosszútávon biztosítani az

időjárási viszonyoktól függetlenül. Ezáltal javul közintézményeink minőségi elérhető-

sége, biztonságosabbá válik településünk közlekedése.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.08.31.

A Magyar Falu Program célja a kistelepüléseken élők életminőségének javítása és hogy e településeken demográfiai fordulatot érjenek
el, ne csökkenjen az ott élők népességszáma, vagyis „legyen jövő a falvakban”, ne költözzenek el a fiatalok. E programnak köszönhetően
nagy mértékű fejlődés volt tapasztalható 2022-ben az 5000 lélekszám alatti magyar településeken. Országszerte újultak meg óvodák, isko-
lák, polgármesteri hivatalok, orvosi rendelők, faluházak, temetők, közösségi terek, utak, járdák és kerékpárutak. Továbbá orvosi eszközök,
kommunális eszközök, valamint tanya- és falugondnoki buszok beszerzésére is lehetőség nyílt. A Magyar Falu Program rendszerének elő-
nye, hogy gyors és egyszerű, az eljárásrend rugalmas és a végső beadási határidőtől számítva hatvanöt napon belül döntés születik. A
Támogatói Okirat kiállítását követő öt napon belül pedig a pályázati pénzt folyósítják a kedvezményezett részére. 
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Kedvezményezett neve: Szigetbecse Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati járda-
építés/felújítás támogatása-2022 (MFP-BJA/2022)
Projekt címe (azonosító száma): Járdafejlesztés Szigetbecsén (3365744563)
Szerződött támogatás összege: 9.990.600- Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának rövid bemutatása: 
Projektünk fő célja településünk leromlott, központi Petőfi Sándor utcai járdaszaka-
szának felújítása, mely 100% önkormányzati tulajdonban áll. Ezáltal az alapvető szol-
gáltatások hozzáférhetősége javul, hozzájárul fejlesztésünk a településkép épüléséhez,
ezzel elősegítve a lakosság közlekedésbiztonságának, életminőségének javulását, vala-
mint elégedettségüket olyan biztonságos jó állapotú járdaszakaszok kialakításával, ami
régóta szükséges. Rendkívül fontos az óvoda környékén külön járdaszakaszon biztosí-
tani a gyermekek gyalogos közlekedését.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.10.31.

Kedvezményezett neve: Szigetbecse Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulaj-
donban lévő ingatlanok fejlesztése-Szolgálati lakás felújítása, fejlesztése-2021 (MFP-
ÖTIK/2021/2)
Projekt címe (azonosító száma): Szolgálati lakás korszerűsítése Szigetbecsén
(3319647489)
Szerződött támogatás összege: 29.741.800- Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának rövid bemutatása: 
Pályázatunk célja Önkormányzatunknál jelenleg két közfeladatot ellátó személy szá-
mára szolgálati lakás felújítása. Egy épületben két szolgálati lakás áll rendelkezésre
jelenleg önkormányzatunk tulajdonában, így felújításuk, energetikai korszerűsítésük
egyben kezelhető. Célunk ezáltal adóügyi ügyintézőnk, illetve pedagógiai assziszten-
sünk számára megfelelő műszaki állapotú épületben biztosítani lakhatást, mivel az
épület állapota jelenleg nem megfelelő.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.12.20.



2022. november 20-án, az évfordulón rendezett ünnepségen ismer-
tettem a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat 20 éves te -
vékenységét. 2002. november 12-én megalakult a Német Kisebbségi
Önkormányzat. Ez történelmi esemény volt Szigetbecse életében, hi -
szen először került sor községünkben német helyi kisebbségi önkor-
mányzat megalakítására. Fejesné Schwarcz Erzsébet volt az, akinek
köszönhetjük, hogy Szigetbecsén német kisebbségi önkormányzat
alakult. Önkormányzatunk alapító tagjai: Fejesné Schwarcz Er -
zsé bet, Lerner Mária, Schmidt Mátyás, Schmidt Sándorné, Schwar-
czenberger Károlyné. 

Az alakuló ülésen képviselőtársaim engem vá lasztottak elnöknek.
Munkánkat tiszteletdíj nélkül a kisebbségi törvény és a saját Szer ve -
zeti és Működési Szabályzat alapján végezzük. 

Miért is gondoltunk a Német Nemzetiségi Önkormányzat megala-
kítására?

Mert törvény adta lehetőségünk, és mi élni szerettünk volna ezzel.
A kisebbségek elidegeníthetetlen közösségi joga a kisebbségi önazo-
nosság megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi ha -
gyományai, nyelvük ápolása és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultú-
rájuk megőrzése és gyarapítása.

Községünkbe a török ellen folytatott háború után Ausztriából és a
stájer és bajor fejedelemségekből 1696 körül katolikus németek
érkeztek, mind római katolikus vallásúak. A falu népessége 1941-ben
1045 fő. A megkérdezettek közül 238 magyar, 807 pedig német anya-
nyelvűnek tartotta magát. A háború után tilos volt németül beszélni,
így sajnos a 70 éven aluliak nemigen értik, s beszélik őseink nyelvét.

Feledésbe merültek a régi szokások, hagyományok.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a következő célokat tűzte ki:

az itt élő német nemzetiség (svábok) közösségének megteremtése,
összefogása, közösségi életének szervezése; a német nyelv, a nemze-
tiségi anyanyelv ápolása; a helyi kulturális és vallási emlékek, hagyo-
mányok megőrzése, ápolása és átörökítése; az óvodai és iskolai né -
met oktatás segítése. Ha végiggondoljuk a 20 évvel ezelőtt megfogal -
mazott céljainkat, programjainkat úgy érzem, nem kell szégyenkez-
nünk. Nagy részét megvalósítottuk, sőt még többet is, amire akkor
nem gondoltunk. Az ünnepségre készítettem egy képi összefoglalót,

amelyben bemutattam programjainkat, tevékenységeinket. 
Van azonban néhány dolog, ami képekben nem kifejezhe-

tő. Csak néhány legfontosabb: A német nemzetiségi oktatást
rendszeresen tá mogattuk taneszközök, tanítást segítő eszkö-
zök, év végi jutalomkönyvek, nyomtató patron vásárlásával.
Az iskolakönyvtárat támogattuk. A Tóparti Óvoda óvodásai
karácsonyi ajándékokat kaptak. A néptánchoz blúzokat,
mel  lényeket vettünk nekik. Számítógépet vásároltunk az
óvó néniknek. 

Tagja vagyunk az Észak-magyarországi Német Önkor-
mányzatok Szövetségének. Az ÉMNÖSZ gálákra többször
szerveztünk buszos kirándulást. A Faluház berendezéséhez
munkával és anyagilag is hozzájárultunk. Kiss Marianna
őseinkről szóló könyvének kinyomtatását (Wetsch a mi
Szigetbecsénk) 250 eFt-tal támogattuk. A Szigetbecsei Ze ne -
barátok Körét is rendszeresen támogattuk, a vezető tisztelet-
díjának nagy részét mi fizettük. Felújíttattuk a temetőben
lévő 2.vh-s emlékművet, a kitelepítési emléktáblát. 6 évvel
ezelőtt Malenkij robotos emlékművet készíttettünk Win hardt

Ferenc kőfaragóval. Rendezvényeink mindig ingyenesek voltak, a
kirándulások buszköltségét mindig mi fizettük. Büszkeséggel tölt el,
hogy ennyi mindent megvalósítottunk és a felsorolás nem volt teljes.

Ahogy mondani szokták, mindez nem valósulhatott volna meg a
lelkes, szorgos segítők nélkül. Hálás köszönet nekik! Jómagam a kez-
detektől fogva, 20 éve vagyok az elnök. Munkánk elismeréseként
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
Sósné Michélisz Edina polgármester asszony köszöntötte a jelenlegi
és a volt német nemzetiségi képviselőket: Czár János, Deminger
János, Fejesné Schwarcz Erzsébet, Kiss Marianna, Lerner Mária,
Németh Gáborné, Pilczingerné Major Hajnalka, Schmidt Mátyás,
Schmidt Sándorné, Schwarczenberger Károlyné. A megemlékezésen
Szigetszentmárton és Szigetújfalu is kifejezték jókívánságaikat. Az
ünnepségen közreműködött a Szigetújfalui Zenebarátok Egyesülete
és a Szigetújfalui Német Nemzetiségi Tánccsoport. A talpalávalót a
Lohr Kapelle húzta.

Lerner Mária
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Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei

20 éves a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat
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A háborúnak azok voltak a legnagyobb vesztesei, akiknek semmi
közük nem volt hozzá. 1944. december 28-án több mint száz 17-45 év
közötti nőt és férfit oroszországi munkatáborba hurcolt el Sziget be cséről
a szovjet katonaság az 1944. december 22-én kiadott szovjet pa rancs
alapján, amely elrendelte az összes német származású, munkaképes sze-
mély mozgósítását. Novidombász, egy kietlen bányásztelepülés volt a
végállomás. Az orosz tél dermesztő hidege és a kegyetlenül nehéz és
veszélyes bányamunka, amelyet többségüknek végeznie kellett, rettene-
tesen megviselte szervezetüket. 39-en haltak meg Oroszországban bal-
esetben, betegségben, honvágyban. Az életben maradottak 73 évvel
ezelőtt 1949. november 5-én térhettek haza. Azóta mindannyian eltávoz-
tak közülünk. 

Rájuk emlékeztünk, értük imádkoztunk november 6-án vasárnap a
szentmisén, majd a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Szigetbecsei
Katolikus Egyház és Szigetbecse Község Önkormányzata képviselői
koszorút helyeztek el az emlékműnél.

Koszorúzás a Malenkij emlékműnél november 6-án

Márton-nap november 10-én
Két év szünet után tudta újra megrendezni a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Ön -

kor mányzat a Márton-napi lampionos felvonulást. A hagyományoknak megfelelően
az iskolából indult a menet az óvoda felé, ahol csatlakozott az ovisok vidám hada.
Együtt mentek a templomkertbe, ahol az iskolások ünnepi műsorát nézhette meg a
népes közönség. Sajnos, technikai hiba miatt az idén nagyon hiányzott az egyik fősze-
replő, a ló. 

Köszönet a szép műsorért a 6. osztályos tanulóknak, Kajlik Gabriellának, Csoba
Attilánénak, Pilczinger Zsoltnak és mindenkinek, aki részt vett a szervezésben és a
lebonyolításban! 

A műsor után az óvodásokat az oviban, az általános iskolásokat az iskolában várta
egy kis pogácsa, forró tea.

Életfa
Megköszönöm Nagy Dá vid

szigetbecsei lakosnak és édes-
apjának, Nagy Sándor asztalos-
mesternek, hogy az Életfánk
további bővítéséhez társadalmi
munkával hozzájárultak és egy
újabb ívet raktak fel a szobor
köré.

Köszönet
Megköszönöm Mar csi nyi

Ferenc szigetbecsei lakosnak,
hogy a Tó-Kilátó közvilágítását
al kony kap csoló elhelyezésével
elkészítette.

Korongok
áthelyezése

Kedves Szülők! 
Szeretettel értesítjük Önö ket,

hogy a 2021. évben született gyermekek emblémáit, melyek az idei
Anyák napi ünnepségen kerültek fel az Életfára, a bővítés következté-
ben az új, külső körívre helyeztük fel. 

Lumei Sándorné 
a Szigetbecse Községért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke
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Sósné Michélisz Edina polgármester, többek között e
szavakkal köszöntötte az est vendégeit: „Kérem Önöket,
Benneteket, hogy az ünnepkör hangulatában figyeljünk
jobban egymásra, és gondoljunk arra, mivel lephetnénk
meg szeretteinket, mivel segíthetnénk a nehéz helyzetben
lévő embertársainkon. Advent időszakában próbáljunk
meg többet mosolyogni, békeszeretővé válni, és többször,
sokkal többször igyekezzünk megbocsátani.” A köszöntő
beszédben Márai Sándortól pedig a következő idézet hang-
zott el: „Szeretetet kapni nem lehet, mindig csak adni kell,
ez a módja.”

Tihanyi Dániel zeneszerző, dalszerző, szövegíró, énekes
főként saját, szívhez szóló szerzeményeit adta elő. Két
karácsonyi dallal lépett fel a Szigetbecsén élő Barna
Marcell Botond és Barna Dorian Vajk. Örvendezhettünk
a Tóparti Óvoda Katica csoportja ünnepi műsorának
Bozókiné Varga Gabriella vezetésével, melyet Bódis Ni -
kolett és Tuska Árpádné segítségével adtak elő. Mészáros
Edit tanárnő vezetésével lezajlott a Mikulásfutás, melyre
sok-sok óvodás, alsó tagozatos és felső tagozatos gyerek és
kísérő szüleik neveztek be és futották le nagy lelkesedéssel
a becsei tó körül. Gratulálunk mindenkinek, különösen a
korosztályonkénti 1., 2. és 3. helyezetteknek, kiknek aján-
dékát a Becsei Vendéglő biztosította. Csokit mindenki
kapott! A futás után várt bennünket a Mikulásvonat, mely-
re felszállva megcsodálhattuk az ünnepi díszbe öltözött
falut. Köszönet a díszítőknek! A Mikulásvonat útja végén
megállt a Becsei Vendéglőnél, ahol ünnepi fotóponttal, egy
szelet pizzával, teával és egy kis ajándékkal várták a beté-
rőket. A Balassi téren a rendezvény teljes ideje alatt min-
denki a vendégünk volt egy meleg teára, forralt borra,
hagy más zsíros kenyérre és pogácsára.

Az est létrejöttéért köszönetet mondunk Szigetbecse
Község Önkormányzatának, Szigetbecse Község Kép vi -
selő-testülete tagjainak, a Német Nemzetiségi Önkormány-
zatnak, a Tóparti Óvoda dolgozóinak a Betlehem díszítésé-
ért, az ünnepi műsor betanításáért, a Szigetbecse Községért
Közalapítványnak, Grill Andrásnénak a koszorú díszítésé-
ért, Riedl Bélának, Stinján Adolfnak, Nagy Mártonnak,
Kosánszki Lászlónak, Gyenes Zoltánnak és Mayer
Juliannának a Mikulásfutás lebonyolításáért, az önkor-
mányzat dolgozóinak, minden kedves önkéntes segítőnek
és nem utolsó sorban az ünnepség főszervezőjének, Lumei
Sándornénak! 

Szép este volt!
DÁ

Adventi ünnepség december 3-án a rendezvénytéren

Advent a várakozás ideje, várakozás az Úr eljövetelére. A szépen berendezett színpadon körbevettek bennünket az ünnep
jelképei: az adventi koszorú az advent négy vasárnapját jelképező gyertyákkal, a Jézus Krisztus születését megjelenítő
Betlehem és a fény születését jelképező karácsonyfa. Advent várakozása felkészít bennünket a nagy ünnepre, a karácsony-
ra, a karácsony megélése pedig évről évre emlékeztet mindenkit a legfontosabbra, amiért itt e földön élünk, a Teremtő és az
egymás iránti szeretetre. A következő években még inkább felértékelődik a közösség teremtő ereje, és minden korábbinál
fontosabbá válik, hogy felejthetetlen pillanatokon osztozhassunk a hétköznapokban és az ünnepek idején. Ilyen feledhetet-
len közös pillanatokat ígért ünnepi esténk is.

Ovisfutás

Alsósfutás

Felsősfutás
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Ünneplésre hívta Szigetbecse Község Önkormányzata 2022. október 25-én a falu „ezüsthajú, aranyszívű” lakosait a Petőfi Sándor
Közösségi Színtér és Könyvtárba. A rendezvény a Tóparti Óvoda Süni csoportjának műsorával kezdődött Katona Mónika közreműködé-
sével, majd a Sziget becsei Ál talános Iskola 7. osztályos tanulói tisztelték meg előadásukkal az időseket, Csoba Atti láné és Pilczinger Zsolt
vezetésével. Sósné Michélisz Edina polgármester köszöntő szavai után kezdetét vette a vacsora, melyet Keszthelyi Ignácné Marika néni
főzött nyugdíjas segítőivel, Gajdos György né vel, Hargitai Jánosnéval, Jankovics Ferencnével, Nagy Ferencnével és Keszthelyi Ignáccal.
A termet Hoffmann Mariann és Csordásné Michélisz
Inez rendezték be. A rendezvény megvalósításában részt
vett Papp Lászlóné, Deminger Ágnes és Bodor Attila. A
jó hangulatú, tombolahúzással színesített, táncos mulat-
ság késő este ért véget. A jó zenét Méri Jenő és
Pilczinger Zsolt szolgáltatta. 

Köszönjük szépen minden kedves szereplő, műsort
betanító, az ünnepi étel megfőzésében segítő, a termet
berendezők és az önkormányzati dolgozók munkáját! 

A Szigetbecsei Krónika hasábjain is tisztelettel és sze-
retettel köszöntjük községünk minden kedves idős
lakóját!

DÁ

Az M1 TV „Magyarország Ma”
című magazinműsora, mely pén-
tek délelőttönként jelentkezik,
2022. 10. 24-én Szigetbe csén for-
gatott kisfilmet. A közmédia aktu-
ális csatornáján 10.30-kor látható
műsor középpontjában a vi dék
fejlődése, megújulása áll. Hétről
hétre olyan beruházásokat, fej-
lesztéseket láthatnak a nézők,
amelyek a vidéken élő 8 millió
ember létbiztonságát és kényelmét
szolgálják. 

A szigetbecsei kisfilm az alábbi
helyszíneket mutatta be: Polgár -
mes teri Hivatal, Tóparti Óvoda,
Tó-kilátó, Rendezvény tér, Teq -
ball asztal – fitnesz park, André
Ker tész Emlékmúzeum, Petőfi
Sándor Közösségi Színtér és

Könyv  tár, Szolgálati lakás és a
Fa lu ház. A felvételen megszólal-
tak Sósné Michélisz Edi na pol-
gármester, Lerner Mária a Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke, Schneckné Bukovszki Judit a
Tóparti Óvo da intézményvezető-
je, Si mon Mihályné, Grill And -
rás  né, Grill Vica óvodás és Bu -
bori Milán István általános is kolai
tanuló. Interjút adott Pánczél Ká -
roly képviselő úr.

Az elkészült műsort 2022. nov.
25-én sugározta az M1. Az adás,
melyben az 5. perctől látható a
Szigetbecséről szóló rész, interne-
ten itt nézhető vissza: https://
mediaklikk.hu/video/magyar
orszag-ma-2022-11-25-i-adas/

DÁ

„Szigetbecse, a családbarát község”

Községünkben forgatott az M1 stábja

A fotón Sósné Michélisz Edina mellett a TV stábja látható.

Idősek napja 



2022. október
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

mint a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagönkor-
mányzata, a 2014-2020 közötti 2023. december 31-ig meghosz-
szabbított EMVA működési időszakban a Takarékbank Zrt. által
biztosított 14.821.985 Ft összegű bankgaranciához 223.930 Ft
készfizető kezességvállalás nyújtásáról határozott. A működési
előleg visszatörlesztésének végső határideje ezzel 2023. decem-
ber 31-re módosult.

Továbbá a képviselő-testület, mint a Felső-Homokhátság Vi-
dék fej lesz tési Egyesület tagönkormányzata, egyetértett a Felső-
Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2021. szeptember 21-i
közgyűlésén hozott 6b/2021. 09. 21. számú közgyűlési határozat-
tal, – amely szerint a Taka rék bank Zrt.-től igényelt 1 éves futam-
idejű folyószámlahitel 2023. de cember 31-ig történő meghosszab-
bításával kívánja működtetni a Felső-Homokhátság Vidék fej -
lesztési Egyesületet, és a 20.000.000 Ft összegű hitel fedezeteként
az önkormányzat lakosságszámarányosan 302.159 Ft készfizető
kezességet vállalt. A kezességvállalás visszavonásig érvényes. 

***
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Szigetbecsei Tóparti

Óvoda téli zárási kérelmének megfelelően engedélyezi az intéz-
mény zárva tartását 2022. december 22-től 2023. január 8-ig. 

***
A képviselő-testület a Kerékpárút projekt tervezésével kapcso-

latos árajánlatok közül a legkedvezőbb árajánlatot adó Innovit 98
Bt. ajánlatát fogadja el bruttó: 5.664.000 Ft-ért. A képviselő-tes-
tület felhatalmazta a polgármestert a szükséges szerződések alá-
írására.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy ha tározott, hogy a Szigetbecse 7/A hrsz-ú erdőterület 1,25
ha-os terület erdőgazdálkodási – fakitermelés és erdőfelújítás –
feladataival a Pilisi Parkerdő Zrt.-t bízza meg.

***
A képviselő-testület úgy határozott, hogy nem támogatja az

Ady Endre Gimnázium kérelmét a szalagavató ünnepség költsé-
geinek hozzájárulásához.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy határozott, hogy karácsonyi támogatásként 400 db Penny
ajándékkártyát rendel 5.000 Ft/db összegért összesen 2.000.000
Ft értékben az öregségi nyugdíjasok, kisgyerekes (18 év alatti)
családok és rászorulók részére a 2022. évi szociális keret terhére.

***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete megal-

kotta a 2022. évi szociális célú tüzelőanyag juttatás szabályairól
szóló 12/2022. (X.14.) önkormányzati rendeletét. 

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

megalkotta a 13/2022. (X.14.) önkormányzati rendeletét a 2022.
évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendele-
te módosításáról.

***
A képviselő-testület úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz,

hogy a Packet Hungary Kft. egy 90 x110 cm nagyságú Z-Boksz
lakossági csomagautomatát telepítsen a 2321 Szigetbecse,
Kereszt utca 120 hrsz.-ú ingatlan melletti 510/5 hrsz-ú közterü-
letre. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a
kényelmi szolgáltatást biztosító szerződés aláírására.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy ha tározott, hogy a Magyar Falu Program keretében felújítás-
ra kerülő szolgálati lakás projekt teljes felújítási munkálataira és
az udvar tereprendezésére 1.000.000 Ft-ot elkülönít a 2022. évi
költségvetése terhére.

***
A képviselő-testület a Szigetbecsei Közös Önkormányzati

Hivatal energiatakarékossági intézkedéseiről szóló tájékoztatót és
terveket jóváhagyta.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

támogatta a Szigetbecsei Általános Iskola SZMK kérelmét, és a
tervezett iskolai bál rendezvényre a Művelődési Ház bérleti díjá-
tól eltekint.

***
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szigetbecsei Általá-

nos Is kolába egy 4 órás konyhai kisegítő állás kerüljön meghir-
detésre.

***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete, „Új

mini bölcsőde kialakítása Szigetbecsén” tárgyú,
EKR001260872022 azonosító számú közbeszerzési eljárást – a
beérkezett magas árajánlatok miatt – eredménytelenné nyilvání-
totta.

***
A képviselő-testület „Új minibölcsőde kialakítása” tárgyú

beruházás megvalósítása érdekében az eljárás újbóli kiírása mel-
lett döntött, tekintettel arra, hogy az első körben kiírt eljárás ered-
ménytelenül zárult.

A képviselő testület a 92/2022.(VIII.10.) sz.-ú határozatában a
közbeszerzési eljárás lefolytatásával és tanácsadói feladatok ellá-
tásával megbízott Vince-Bodnár Andrea egyéni vállalkozó brut-
tó: 762.000 Ft + ÁFA (AAM) árajánlatát elfogadta az Új
minibölcsőde kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárásának újbóli
kiírására és lebonyolítására.

A fentiek értelmében a képviselő-testület úgy döntött, hogy
nyílt, feltételes közbeszerzési eljárást indít második körben, az
ajánlattételi felhívást elfogadja. Felkérte a közbeszerzési eljárás
lebonyolításával megbízott Vince-Bodnár Andrea e.v.-t, hogy
gondoskodjon az ajánlattételi felhívás és az ahhoz kapcsolódó
dokumentáció megjelentetéséről.
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Tájékoztatás 2022. október-november hónapban 
meghozott önkormányzati döntésekről

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. október 11-én rendes, 14-én rendkívüli, továbbá 2022. no -
vember 21-én megtartott rendes testületi üléseken az alábbi döntéseket hozta: 



***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

kötelezettséget vállalt arra, hogy a ráckevei székhelyű Központi
Orvosi Ügyelet Szigetbecse községre eső – megemelt – 2023.
évi 3.306.370 Ft összegű díját a 2023. évi költségvetésében biz-
tosítja. 

***
2022. november
A képviselő-testület Szigetbecse Község Önkormányzat 2022.

évi há rom negyed éves pénzügyi teljesítéseiről szóló beszámolót
elfogadta.

***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete megal-

kotta a helyi adókról szóló 14/2022. (XI. 25.) önkormányzati
rendeletét. A módosítás értelmében 2023. január 1. napjától az
alábbi adómérték-változások történnek:

Építményadó:
– 700 Ft /m2/ év kivett hétvégi ház, üdülő, apartman, nyaraló,

csónakház, vadászház
– 500 Ft/m2/ év kivett lakóház és udvar
– 150 Ft/m2/ év egyéb építmény (kereskedelmi üzlet, bolt, abc,

üzletház, csárda, bisztró, borozó, söröző, büfé, cukrászda,
kávézó, étterem, iroda, műterem)

Telekadó: 150 Ft/m2 hétvégi telek, 80 Ft/m2 egyéb telek 
Magánszemélyek kommunális adója: Magánszemélyek

kommunális adójának mértéke adótárgyanként, illetőleg lakás-
bérleti jogonként évi 7.000 Ft. 

Adókedvezmény: Az egyedül élő, 65. életévét, adóév január
1-jén be töltött magánszemély kommunális adójának mértéke a
lakóhelyéül szolgáló adótárgy, illetőleg lakásbérleti jog esetén:
évi 5.000 Ft.

Idegenforgalmi adó: Az idegenforgalmi adó mértéke szemé-
lyenként és vendégéjszakánként: 400 Ft.

***
A képviselő-testület az üdülőterületi bérleti szerződéseket egy

évvel 2023. december 31-ig meghosszabbította, ezzel egyidejű-
leg az üdülőterületi földterület bérleti díjakat 2023. január 1-jei
hatállyal megemelte és felkérte a polgármestert, hogy a változás-
ról a bérlőket értesítse.

***
A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat

kizárólagos tulajdonában lévő 2177/9 hrsz-ú; 2007/31 hrsz-ú;
2955 hrsz-ú; és 2880 hrsz-ú üdülőterületi ingatlanjait felajánlja a
jelenlegi bérlőknek megvételre. A képviselő-testület az üdülőte-
rületi ingatlanok vételárát 60.960 Ft/m2 összegben határozta meg,
mely vételárak 2023. január 1-től 2023. december 31-ig érvénye-
sek. A képviselő-testület megbízta a jegyzőt, hogy az üdülőterü-
letek bérlőit a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa.

***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy

határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás
céljára szolgáló ingatlanok bérleti díjait 2023. január 1-jei hatály-
lyal nem emeli.

***
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szigetbecsei Krónika

című helyi lap hirdetési díjait 2023. január 1-től megemeli (apró-
hirdetés szavanként 20 Ft + Áfa, apróhirdetési keret 200 Ft + Áfa,
1/8 oldal 3.000  Ft + Áfa, 1/4 oldal 6.000 Ft + Áfa, 1/2 oldal
12.000 Ft + Áfa, 1 oldal 24.000 Ft + Áfa díjra). 

***
A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat

tulajdonát képező 018/1 hrsz.-ú ingatlant 2023. 01.01-től további
5 évre bérbe adja Györke Péternek. A bérleti díj összegét a testü-
let az alábbiak szerint határozta meg: 40 kg /AK terménynek
megfelelő pénzbeni ellenérték, melynek számítási alapja a hely-
ben kialakult étkezési búza ára. A képviselő-testület felkérte a
jegyzőt, hogy a döntésről a bérlőt tájékoztassa és bérleti szerző-
dést készítse elő. A testület felhatalmazta a polgármestert a szer-
ződés aláírására.  

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

2023. évi belső ellenőrzési tervet elfogadta.
***

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy támogatja Szigetbecsei Általános Iskola dolgo-
zójának önkormányzati lakás bérlési kérelmét, és részére legko-
rábban 2023. 02.01.-től bérbe adja a 2321 Szigetbecse, Makádi út
57. 1. számú lakást, az önkormányzat által megvásárolt háztartá-
si eszközöket, valamint az önkormányzati lakáshoz tartozó táro-
lót és udvart. A képviselő-testület felkérte a jegyzőt a szerződés
előkészítésére, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés alá-
írására.  

***
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Ráckevei Önkor-

mányzati Tűzoltó-Parancsnokság képviseletében dr. Horváth
Hanga ügyvédtől érkezett fizetési felszólításban foglaltakat nem
teljesíti (2022. évben további 1.286.524 Ft működési hozzájáru-
lás), tekintettel arra, hogy Szi getbecse Község Önkormányzatá-
nak nincs aláírt támogatási szerződése a Tűzoltó Pa rancs -
noksággal, amely alapján jogszerű lenne a követelés. A jogi hely-
zet, valamint a Tűzoltóság további működésének tisztázása után
a jövő évi támogatás mértékéről a 2023. évi költségvetésének
elfogadásakor dönt. A Ráckevei Önkormányzati Tűzoltó Pa -
rancs nokság vonulási területén lévő önkormányzatok közösen
keresik a megoldást (vizsgálják a lehetőségeket) az Önkormány-
zati Tűzoltóság fennmaradásának érdekében.

***
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Petőfi Sándor utcában

a járda projekt keretében elvégzett pótmunka anyagköltségét a
196.750 Ft + ÁFA-t átutalással megfizeti Algép Bau Kft. kivite-
lezőnek a 2022. évi költségvetése terhére. 

***
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy te gye

meg a szükséges intézkedéseket a régi óvoda épületében új vizes-
blokk kialakítása érdekében.

***
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a mű -

velődési ház, az élelmiszerbolt, az italbolt, az orvosi rendelő vilá-
gításának korszerűsítésére, lámpatestek felújítására és izzók cse-
réjére árajánlatokat kérjen be vállalkozóktól.

***
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2022. december 3-

ai Adventi ünnepi műsor részeként megvalósuló rászorulók meg-
ajándékozására (a rászoruló szigetbecsei lakosok részére meleg
ital és étel osztása és a rászoruló gyermekek részére Mikuláscso-
mag készítése céljából) 460.000 Ft-ot átad a Szigetbecse
Községért Közalapítvány részére a 2022. évi szociális keret ter-
hére. 

***
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Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
– az előző évekhez hasonlóan – sikeresen pályázott a téli idő-
szakban fűtési gondokkal küzdő, szociálisan rászorult családok,
személyek tűzifa támogatására (BMÖGF/349-6/2022.) 

A kérelmet a Sziget be csei Közös Önkormányzati Hivatal szo-
ciális ügyintézőjénél (Gacs Ilona Irma – tel: 24/513-510 – 7 mel-
lék, e-mail: igazgatas@szigetbecse.hu) lehet benyújtani az erre
rendszeresített formanyomtatványon 2023. január 25. napjá-
ig. A nyomtatvány a www.szigetbecse.hu weboldalon a nyomtat-
ványok menü pontban megtalálható és a Közös Ön kor mányzati
Hivatalban kérhető. 

A kérelmek elbírálása
a benyújtási határidőt
követő 5 munkanapon
belül történik a rendelke-
zésre álló tűzifa mennyisé-
gének erejéig (78 erdei
m3). Egy ingatlanban azo-
nos bejelentett lakcímmel
rendelkező vagy életvitel-
szerűen egy háztartásban
élő személyek által benyúj-
tott kérelmek közül csak
egy jogosultnak állapítható
meg.

A kérelemhez csatolni kell: az igénylő és a vele egy háztar-
tásban élő valamennyi személynek a kérelem benyújtását meg-
előző havi jövedelméről szóló igazolást, és a jogosultsági felté-
teleket igazoló egyéb iratokat (pl: aktív korúak ellátását, idősko-
rúak járadékát, lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást
megállapító határozatot, gyermekét egyedül nevelő szülő vagy
gyám emelt összegű családi pótlékról szóló igazolását, halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermek nevelését megállapító hatá-
rozat) 

A támogatás igénylésének feltételeit Szigetbecse Község
Önkormányzata által kijelölt személy helyszíni szemle kereté-
ben ellenőrizheti.A támogatás megállapításakor előnyben kell
részesíteni azt a kérelmezőt, aki a szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint: a) aktív
korúak ellátására, b) időskorúak járadékára, c) lakhatáshoz kap-
csolódó települési támogatásra – tekintet nélkül annak termé-
szetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – jogosult,
d) gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám, e) halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevel. 

Támogatásra jogosult
továbbá az a kérelmező,
aki: a) egyedül élő, illet-
ve gyermekét – kiskorú
vagy nappali tagozaton
tanulmányokat folytató –
egyedül nevelő – feltéve,
hogy a háztartásban az
egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja
meg a mindenkori öreg-
ségi nyugdíj legkisebb
összegének 500%-át,
(5 x 28.500 = 142.500
Ft-ot), b) két vagy több
együtt élő esetén a  csa-

ládban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át,
(4 x 28.500 = 114.500 Ft-ot).

(7) A nyújtható támogatás mértékét a kedvezően elbírált
kérelmek száma határozza meg, amely nem lehet több háztartá-
sonként 5 m3-nél. Az Önkormányzat szociális célú tűzifa támo-
gatásként +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosz-
szú, 5-35 cm átmérőjű tűzifát biztosít.

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy ha tá rozott, hogy a II. világháborúban elesett katonák emlék-
művének felállításához 200.000 Ft önkormányzati támogatást
biztosít a Szigetbecse Községért Közalapítvány számára.  

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

OTP Bank Nyrt.-től történő folyószámlahitel felvételéről döntött.
A hitel futamideje 2023. január 3-tól határozatlan ideig tart (éves
felülvizsgálat mellett, azzal a feltétellel, hogy a határozatlan idő
alatt az önkormányzat a hitelt bármikor, indokolás nélkül fel-
mondhatja), a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 10.000.000
Ft. A képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor hatályos
államháztartási jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafizeté-
sének biztosítékául felajánlotta az önkormányzat saját bevételeit.
A képviselő-testület kötelezettséget vállalt arra, hogy a hitel -
visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő
éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően

– a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési
előirányzat módosításai során figyelembe veszi. A képviselő-tes-
tület felhatalmazta a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatko-
zóan az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételei-
ben megállapodjon, és a szerződést aláírja az Önkormányzat kép-
viseletében.

***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy döntött, hogy a 2023. évben havi 8.000 Ft/hó összegű BUR -
SA HUNGARICA „A” típusú önkormányzati ösztöndíjban
részesít 3 főt. A határozat az 51/2007. (III.25.) Kormány ren de -
letben foglaltakon alapult.

***
A fentiekből is jól látszik, hogy   a képviselő testület és a hiva-

tal dolgozói folyamatosan azon munkálkodnak, hogy települé-
sünk fejlődjön, szépüljön.

Csománé dr. Dreska Hajnalka aljegyző
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Szociális tűzifa igénylése
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Beszámoló a Szigetbecse Sportegyesület 
2022-23. évi tevékenységéről

Felnőtt labdarúgó csapatunkat az idei szezonban beneveztük a
Pest megyei bajnokság negyed osztályában lévő déli csoportba. A
felnőtt labdarúgó bajnokság augusztus 28-án kezdődött. Előtte több
felkészülési edzőmérkőzést játszottunk. Leigazolt labdarúgóink
száma a bajnokság előtt 23 fő, akik érvényes sportorvosi és érvényes
játékengedéllyel rendelkeznek. A bajnokság folyamán heti két
edzést tartottunk szerdai és pénteki napokon. Eleinte kevés fő láto-
gatta az edzéseket, de a bajnokság elteltével egyre inkább növeke-
dett a létszám.

Az új szezonban új edzőt neveztünk ki a csapat élére Veszeli
János szigetbecsei lakos személyében, aki korábban felnőtt csapa-
tunk labdarúgó játékosa volt. Egyelőre mérkőzés eredményeink
még nem a legjobbak, négy vereséggel és két döntetlennel állunk a
tabellán, de arra törekszünk, hogy a jövőben minél jobb eredmé-
nyeket érjünk el. Időközben csapatunk 30 fő igazolt játékosra
bővült.

Több régi és új szponzorral felvettük a kapcsolatot, akiktől anya-
gi, erkölcsi támogatást várunk és kapunk. Itt szeretném megköszön-
ni fő támogatónknak, Szigetbecse Község Önkormányzatának a

támogatást! Jelenleg figyeljük a pá -
lyázatokat és megpróbáljuk a pályá-
zati lehetőségeket kihasználni. Érvé-
nyes pályázatot adtunk be fűnyíró
traktorra és eszközökre. Folyamat -
ban van labdarúgó csapatunk játéko-
sai részére melegítők és labdák be -
szerzése.

Továbbra is fő feladatunknak tart-
juk sportegyesületünk hagyománya-
inak megtartását: húsvéti tojásfutás,
húsvéti locsolóbál, május 1-i majá-

lis, falunapi sakktorna, búcsúi bál és a szilveszteri bál megszervezé-
sét. Halottak napján, a szigetbecsei sportpályán hazai mérkőzés
alkalmával, koszorúztunk és gyertyát gyújtottunk volt játékosaink,
volt szurkolóink emlékére a vezetőség és a csapatok tagjaival.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk
minden sportbarátnak és szigetbecsei lakosnak sportegyesületünk
nevében!                       

Riedl Béla labdarúgó szakosztályvezető

Kedves Olvasók! A jövőben új címmel szeretném bemutatni köz-
ségünk sakkéletének minden mozzanatát, amihez kellemes olvasást
kívánok.

Beszámoló a XXV. Falunapi Sakktornáról

2022. augusztus 27-én, a Szigetbecsei Falunap keretében ismé-
telten megrendezésre került az immár hagyományosnak tekinthető
Falunapi Sakktorna, a művelődési ház nagytermében. Sajnos a
betegségektől megtizedelt csapatunk csak kis számmal tudott részt
venni a versenyen, de így is baráti hangulatú, kellemes verseny
bontakozott ki. A jegyzőkönyv vezetését idén is Losonczi Lajos
tanár úr vállalta, amit ezúton is megköszönünk. A verseny vég-
eredménye: 1. Áj Lász ló sr. 2. Katona Tamás 3. Leidl István sr.

Minden kedves versenyzőnek köszönöm a részvételt!

Részvétel az id. Répás Zoltán emlékversenyen

Id. Répás Zoltán, a Dunaharaszti MTK közelmúltban tragikus hir-
telenséggel elhunyt játékosa tiszteletére ez év október elsején em -
lék verseny került megrendezésre, a Dunaharaszti MTK sakk szak-

osztálya szervezésében. Sakkcsapatunk két fővel (Áj László, Ku-
csera Zoltán) képviseltette magát a tucatnyi mestert, illetve mester-
jelöltet is felsorakoztató rapid versenyen, szép eredményeket elér-
ve. Mindkét csapattagunknak köszönjük a részvételt!

Sakk oktatás Szigetbecsén

Ez év októberétől minden hét kedden a szigetbecsei művelődési
házban sakkszakosztályi (sakk-kör) foglalkozásokat tartunk,
amelynek keretében – néhány szülő és általános iskolai tanuló kéré-
sére – oktatás is kezdődött. A foglalkozásokat jelenleg jómagam
vezetem. Most még csak gyerekeknek tartunk oktatást, de felnőtte-
ket is szívesen látunk. Leginkább hazai szakirodalmak alapján
oktatjuk a sakkjáték alapismereteit, szabályait, de emellett a külön-
böző taktikai elemek, a megnyitás és a végjáték alapelveinek ismer-
tetése is szerepel a repertoárunkban. Természetesen a játék sem ma -
rad el. Sajnos a jelenlegi energiahelyzet miatt csak hetente egy-
másfél órás foglalkozásokat tudunk tartani (jelenleg keddi napo-
kon), de mindent megteszünk az eredményes és bővülő folytatásért.
Ha valaki kedvet érez a részvételhez, szeretettel várjuk, gyerekeket
és felnőtteket egyaránt! 

SZIGETBECSEI SAKKÉLET
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Szereplésünk a Pest megyei sakk 
csapatbajnokságban

Szeptember 3-án tartotta évnyitó gyűlését és sorsolását a Pest
Megyei Sakkszövetség, amellyel megkezdődött a 2022-2023. évi
versenyidény. Szigetbecse csapata idén – a csapat tagságát ért tra-
gikus események, illetve betegségek miatti kialakult létszámgon-
dok enyhítése érdekében – az I/A osztályú bajnokságban indult.

Az I/A csoportban tíz település ötfős csapata versenyez, körmér-
kőzésben. A bajnokság őszi fordulói november 20-ig lezárultak. 

Az eddigi eredményeink:
1. Szigetbecse – Pomáz 2,5:2,5
2. Dunaharaszti – Szigetbecse 3,0:2,0
3. Szigetbecse – Jászapáti 3,5:1,5
4. Szigetbecse – Tura 2,5:2,5
5. Törökbálint – Szigetbecse 2,0:3,0.
Csapatunk az őszi fordulók lezárását követően 13,5 táblaponttal,
illetve 6 csapatponttal az ötödik helyen várja a tavaszi folytatást.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Schwarczenberger Zsolt Antal szakosztályvezető

Hírek a Szigetbecsei Kultúr közből
Örömmel értesítem a Kultúr köz hírei

iránt érdeklődőket, hogy két 60 órás, in -
gyenes akkreditált képzésen tudtam részt
venni: a „Szabadtéri muzeológiai és tájházi
szakági képzésen”, mely a Szabadtéri

Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ
(MOKK) valamint a Magyarországi Tájházak Központi Igaz -
gatósága (MTKI) közös szervezésében valósult meg; ill. a „Nemez
szakkörvezetés módszertana” szakmai továbbképzésen a Ha-
gyományok Házában a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében.
Így szakszerűbben tudom munkámat végezni az idén tavasszal táj-
házzá minősített Faluházban, és nemsokára el tudom indítani a 20
alkalmas nemez szakkört a Nemzeti Művelődési Intézet támogatá-
sával.

Szakköreink szépen működtek az elmúlt időszakban is. Hétfő
esténként Gymstick torna van Szabó Timivel. A kedd esti gyere-
keknek szóló Sakk kört Sczwarczenberger Zsolt Antal tartja.
Kéthetente szerdán a HorgolOk adventi koszorút alkotott Györke-
Fodor Andrea vezetésével. A Becsei dekupázs klub adventi és
karácsonyi készülődésre várta havonta egyszer a felnőtteket péntek
este és a gyerekeket szombat délután. Karácsonyi kézmű veske -
désen vehettek részt a gyerekek a Szöszmötölőben Kausitzné
Erzsikével és a könyvtárban, ahol a kézművességet mesével kötöt-
tük egybe.

November 8-án a Tiszta Formák Alapítvány támogatásával meg-
látogattak bennünket a Hímzett Igricek a Petőfi Sándor Közösségi
Színtér és Könyvtárban. Az ingyenes interaktív bábelőadáson ven-
dégeink voltak és nagyon jól szórakoztak a Szigetbecsei Általános
Iskola 3. és 4. osztályos tanulói. A műsor különlegessége a művé-
szek, Martinka Krisztina és Martinka János középkori öltözete, a

zene, a saját kézzel készített bábok, díszletek és a saját szerzemé-
nyű történetek. Köszönjük szépen a meséket, a közös éneklést és a
vidám előadást!

November 20-án láthatta kedves közönségünk a Déryné Program
támogatásával a Petőfi Sándor Közösségi Színtér és Könyvtárban
Molnár Ferenc: Játék a kastélyban c. kétfelvonásos színdarabját.
Mivel a program ingyenes volt, előzetesen regisztrálni kellett.
1926-os megjelenése óta a „Játék a kastélyban” az egyik legtöbbet
játszott Molnár Ferenc darab. Most a Szegedi Pinceszínház hozta el
ezt a műsort Szigetbecsére. Köszönjük szépen a Szegedi Pince -
színháznak az előadást! Köszönjük a támogatást a Déryné
Programnak és Szigetbecse Község Önkormányzatának! Kö szön-
jük kedves Nézőinknek, hogy eljöttek! A következő műsor, mely
szintén a Déryné Program támogatásával valósul majd meg, Spiró
György Prah c. egyfelvonásos komédiája lesz 2023 áprilisában.

A téli ünnepekre készülődve „Adventi út” címmel intéztünk fel-
hívást a gyerekekhez. A Petőfi Sándor Közösségi Színtér és
Könyv tár Kultúr köz felőli ablakaiba vártunk ablakdekorációkat
adventi, téli mintákkal. Ha erre járnak, kérem, tekintsék meg a gye-
rekek, köztük a Tóparti Óvoda Katica csoportjának kedves alko-
tásait! Adventi, karácsonyi díszbe öltözött a könyvtár, a kultúrház
udvara, a Faluház és az André Kertész Emlékmúzeum is.
Közösségi összefogással szépen díszített környezet fogadta a de -
cember 3-i adventi ünnepség alkalmával a falu lakóit (külön cikk
számol be az eseményről). Örömmel írom le, hogy idén is jelent-
keztek ablakdíszítők, hogy elindulhasson az adventi ablakvadászat
játéka községünkben.

Szép készülődést, áldott ünnepeket kívánok!  
Deminger Ágnes
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A házasságkötés nemcsak szerelem, hanem életszövetség:
50 éves házassági évfordulókat ünnepeltek községünkben

Felemelő érzés, hogy Szigetbecsén több pár is 50 éves házassági évfordulót ünnepelhetett. 50 évig meg tudták őrizni egy-
mást és vállalták, hogy örömüket, történetüket megosztják a faluval, a közösséggel, akik között élnek. Köszönet érte!
Beszélgettünk megismerkedésükről, a családról és az elmúlt évekről, nézegettük a régi fotókat. Köszönöm a bizalmukat!

Ica néni Szigetbecsén született és gyermekkorában Királyréten lakott.
Lajos bácsi ráckevei születésű. Egy éves volt, amikor szülei Becsére jöt-
tek lakni. A katonaság után Királyrétre költözött az unokanővéréhez, itt
dolgozott a TSZ állattenyésztésében, mint takarmányos és kocsis Méri

Lajossal és Tisztán Józseffel.  Ők ketten itt találkoztak Királyréten. Ica
néni vette előbb észre Lajos bácsit, megtetszett neki a szorgalmas fiú. 

Lajos bácsi nagy családból származik, 11-en voltak testvérek, Ica
néninek egy testvére volt. Mivel 24 és 21 évesek voltak, úgy gondolták,

A HORVÁTH HÁZASPÁR: Horváth Lajos és Horváth Lajosné sz. Papp Ilona

A JANKOVICS HÁZASPÁR: Jankovics Ferenc és Jankovics Ferencné sz. Tisztán Julianna

Juliska néni a Fejér megyei Perkátán született. 1959-ben költöztek
Szigetbecsére. Hatan vannak testvérek. Feri bácsi Dömsödön született,
később Makádra költöztek, egy lánytestvére van. Juliska néni Jóska
nevű bátyja egy helyen volt katona a leendő férjjel. Mikor valamelyi-
küket hazaengedték, visszafelé a katonasághoz vitték egymásnak a csa-
ládi élelmiszeres küldeményeket is. Így ismerkedtek meg a fiatalok.
Leszerelés előtt egy hónappal Ferenc megkérdezte Juliskát, hogy tart-
hatják-e a kapcsolatot. Egy évre rá már az esküvőt tartották. 1972 és
1975 között a becsei szülőknél laktak a ház eleji 2 szobában egy hosszú
parasztházban. Szeretetben, egymás iránti megértésben indították közös
életüket. Kettejük saját erejéből két év alatt épült fel a ház, amiben ma
is laknak. Karl Mátyás volt a kőművesük. Weisz Pédi és Izsák András
segítettek a főfalak felépítésében vert sárból, mely falak a mai napig jól
szolgálnak, most is jól tartják a benti meleget. Jó is ez a mai időkben!
Gyorsan egymás után jött a két gyermek: Melinda és Ferenc. Juliska
néni most is csodálkozik azon, hogy hogy bírta akkoriban a munkát a
két kicsi mellett. Szülés előtt a Csepel Autógyárban, utána Szigetbecsén
az Elzettben dolgozott. Feri bácsi a Parlamentben volt tűzoltó. Ezáltal
sok szép helyre, ünnepi eseményre, tisztavatásra, víziparádéra, karácso-

nyi ünnepségre jutottak el családostól. A Parlamentben a kupolában volt
a tűzoltók által díszített nagy karácsonyfa. Az ünnepségen a Télapó
ajándékozta meg a gyerekeket és pl. Halász Judit is énekelt nekik.
Hangulatos, szép ünnepségek voltak ezek, „jó visszaemlékezni a sok
gyönyörűségre”. Manapság már az is örömet okoz Juliska néniéknek,
ha egészséges az ember. Családostól az 50 év alatt nem voltak nyaralni
csak a rokonoknál néhány napig. Munkahelyi egynapos kirándulásokra
jutottak el. Dolgoztak, hogy haladni tudjanak itthon: szépítgették,
kényelmesebbé tették otthonukat. Feri bácsi a 24-48 órás munka mellett
még Feigl Nándor kőműves mellett is dolgozott e cél érdekében.
„Dolgoztunk. Dolgoztunk meg spóroltunk. Ez volt az életünk.” 2 uno-
kájuk született. Egyiküket karácsonykor hozták haza születése után a
kórházból, őt tették a fa alá. Juliska néni ma annak örül a legjobban, ha
együtt látja az unokákat, s azt is látja, hogy mennyire szeretik egymást.
Kitartottak egymás mellett. Fontos volt az egymás iránti szeretet, a gye-
rekek, hogy a gyerekeket útjukra bocsáthassák és hogy mindeközben
összetartó legyen a család. 50 évük üzenete:

„Ha feltétel nélkül szereti egymást két ember, akkor a rosszat előbb
megbocsátja, s a jót pedig jobban tudja értékelni.”



„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell.”
2022 őszén is, hagyományainkat követve, szép, rendezett temető várta a közelről

és távolról érkezőket, rokonokat, ismerősöket. Halottak napján sírokat díszítünk,
emlékezünk elhunyt szeretteinkre és magunkat is emlékeztetjük arra, hogy mik az
igazán fontos dolgok az életünkben. Tanultunk-e eleink életéből és halálából?
Azok-e az igazán lényeges dolgok, amikért nap nap után harcolunk? Mit áldoztunk
fel, hogy házunk, vagyonunk legyen, hogy „érvényesüljünk”? Adtunk-e eleget
magunkból, adtunk-e elég szeretetet? Ott voltunk-e, amikor szükség volt ránk?
Hazaérve nevetés és tárt karok fogadtak? Megértettük-e, hogy csupán a láthatatlan
képes maradandó nyomot hagyni?

Kőhegyi Dániel fotója
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A SIMON HÁZASPÁR: Simon Mihály és Simon Mihályné sz. Gallai Erzsébet

nem várnak tovább. Három hónap alatt megtörtént az eljegyzés és már
meg is ülték a nagy lakodalmat a szigetbecsei kultúrházban. Parti
Andrásné Szmida Erzsébet volt a főző-sütő asszony. Sok lúdgége tész-
tát sodortak ki az ünnepi levesbe! Kezdetben Királyréten laktak, ott is
dolgoztak mindketten. 

Ica néni is az állattenyésztésben, utána különböző intézmények kony-
háin dolgozott. Konyhai dolgozóként nem ismerte a hétvégét, a kará-
csonyt és a szilveszteri pihenést sem. Zagyva Lajos tímár volt, aki fel-
dolgozta a Királyréten elhullott borjúk bőrét is. Tőle vették meg a telket
benn a faluban, amelyen ma a házuk áll. A kis házat ideiglenesnek szán-
ták. Belevágtak a nagy ház építésébe, de sajnos, „lakásmaffia” áldoza-
tai lettek, így az épületet elveszítették, nem tudták befejezni és csak 25
év után tudták visszaszerezni Gazsi Gyula ügyvéd segítségével. A ház
ott áll, szoba-konyha berendezve. De mire ez megtörtént, nyugdíjasok
lettek és nem akarták a kis pénzüket a házba fektetni. Lajos bácsi néha
ott alszik. Ica néni nem szereti, a „kuckóban” érzi jól magát. Gyer -

mekük nem született. Ica néni öccsének a fia a segítségük. Ő rendezte
nekik a születésnapi és házassági évfordulós ünnepséget is. Lajos bácsi
gyermekkorában a Petőfi utcában lakott, ahol akkor sok gyerek élt, jókat
játszottak, fociztak, később együtt zenéltek és mulattak is. A házasság-
kötés után elmúltak ezek a dolgok. Ha ki akartak kapcsolódni, akkor a
kultúrházba jártak színházba, zenés estre vagy fürdőkbe, cirkuszba utaz-
tak Bárány László szervezésében. Mindkettejüket leszázalékolták. La -
jos bácsit összetörte egy szarvasmarha, gyomorműtéteken is átesett. Ica
néni szerint nagyon szívós, nem hagyja el magát, szeret kinn dolgozni.
A kertben mindenféle zöldséget termelnek, állatokat is tartanak: nyu-
lat, galambot, baromfit és disznót is. A házimunka most is kiteszi az
idejüket. 

Az elmúlt 50 évre visszatekintve azt mondják, hogy mindent meg
tudtak oldani, pedig csak saját magukra, kettejük erejére, saját kezük
munkájára számíthattak. 

„Így lesz amíg élünk, amíg bírjuk erővel, közös akarattal.”

Barátságos melegben üldögéltünk a Simon házaspárral a cserépkály-
ha mellett. 1967-ben pillantották meg egymást először Királyréten.
Erzsike 15 éves nagylány volt akkor (nagymamájával és édesanyjával
élt ott), amikor Mihály, aki villanyt szerelni ment oda, meglátta őt, amint
„pipaszár lábain, amiket összefújt a szél” végig szaladt az udvaron. De,
ahogy a nóta mondja, „Kicsi még a mi lányunk, ne járjon kend miná-
lunk!” – pendült meg Mihályban az érzés, amit Erzsike még észre sem
vett. Ezután 4 évig nem találkoztak csak egy kukoricatörésen. Erzsike a
családjával 1970-ben költözött be a faluba, amikor a TSZ egy paraszt-
házzal váltotta ki a királyréti lakást. Így szomszédok lettek. Mindig
Mihályt hívták, ha villanyszerelésre volt szükség a házban. Másfél év
udvarlás után 150 fős lagzival ünnepelték egybekelésüket a becsei kul-
túrházban. Kosánszky néni volt a sütő-főző asszony és Schwar czen -
berger Imréné Margit néni főzte a birkapörköltet. Mindketten félárvák
voltak, a maguk erejéből jutottak egyről a kettőre. Először egy kis
szoba-konyhás házban laktak és a munka mellett a háztájiban állatokat
tartottak. Hétszer örülhettek volna a gyermekáldásnak, de végül három
egészséges gyermekük született. A többi meg nem született babáról
minden halottak napján egy gyertyagyújtással emlékeznek meg. Épít-

keztek, sokat dolgoztak munkahelyen és otthon is, így tudtak haladni,
hogy az általuk elképzelt minimális kényelmet meg tudják teremteni
családjuknak. Márti és Erzsike után 9 évvel szívük vágya volt, hogy
legyen még egy kicsi a háznál, így született meg Dávid. Mára már egy
fiú és két lány unokával büszkélkedhetnek. Vágyuk még, hogy a Simon
név továbböröklődjön, hiszen Mihályék is tízen voltak testvérek, ebből
öten fiúk. Mindkettejüket leszázalékolták. A sok munka mellett soha
nem jutottak el családostól nyaralni. 1988-ban utaztak el „nászútra” is,
amikor Bárány László egy egyhetes kirándulást szervezett az akkori
Kelet-Németországba. Most, nyugdíjas éveikben tudják ezt bepótolni:
10 éve hagyományukká vált, hogy nyaranta egy-egy hetet együtt tölt az
egész nagycsalád egy üdülőhelyen. A legnagyobb dolgokban mindig
egy véleményen voltak, nincs tabu téma. Ezt a fontossági sorrendet vall-
ják: leülni, megbeszélni, közös nevezőre jutni. Átsegítette őket a türe-
lem, egymás véleményének elfogadása, a hibák elnézése és az egymás-
hoz való alkalmazkodás. Istenbe és Isten kegyelmébe vetett hitük segí-
tette őket egész életükben.

„Kértük a segítséget és meg is kaptuk.” 
Ez is az 50 év mottója
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ME G H Í V Ó
A Szigetújfalui Zenebarátok Egyesülete

2022. december 18-án 14:30 órakor 
szeretettel vár mindenkit 

KARÁCSONYI KONCERTJÉRE 
a szigetbecsei templomba

Anyakönyvi hírek

Házasságkötés
2022. november 05. 

Gödör János és Rédl Borbála 

Születések:

Göndöcz Bettina és Feigl Dániel gyermeke: 
Feigl Liza Anna 2022.10.18.

Wéber Regina Nikolett és Markó Csaba gyermeke: 
Markó Kornél 2022.10.18

Bredák Barbara és Novák Kornél gyermeke: 
Novák Kornél 2022.11.12.

Bredák Barbara és Novák Kornél gyermeke: 
Novák Nara Lilien 2022.11.12.

Kovács Katalin és Nagy József gyermeke: 
Nagy Lia Liliána 2022.11.21.

Elhunytak:

Nagy László 1938.11.08 - 2022.10.24.
Gyergyádes Farkasné

sz. Szalóki Erzsébet 1942.06.20 - 2022.11.08.
Benke János 1956.11.08 - 2022.11.18.

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Gyergyádes Farkasné temetésén részt vettek, sírjára virágot

helyeztek és a család fájdalmát részvétükkel enyhítették!

A gyászoló család
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