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SZIGETBECSEI
KRÓNIKA
Újévi köszöntő
Kedves Szigetbecsei Lakosok!
Befejeződött a 2019-es esztendő, és elkezdődött a 2020-as év. Az újév a
fogadalmak és a tervezgetések időszaka. Mi is megfogadtuk, hogy a kitűzött
célokat megvalósítjuk, a vállalt feladatokat elvégezzük, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez az év is sikeres legyen.
Számos fejlesztési beruházás van jelenleg is folyamatban, és nagyon sok
feladatunk van még. Ahhoz, hogy eredményesek legyünk és sok örömben
legyen részünk, közösen kell dolgoznunk. A polgármesteri hivatal, és képviselő-testület hosszú évek óta azon fáradozik, hogy ez a kis falu méltó otthona legyen az itt élőknek.
A sikerek eléréséhez összefogás, kitartás és türelem kell.
Őszintén remélem, hogy 2020-as év végéig befejeződő beruházások eredményeit látva elégedettek lesznek a fejlődéssel, és támogatják további erőfeszítéseinket.
Kérem Önöket, hogy az Új Évet nagyobb szeretetben, több jókedvvel és
egymás iránti nagyobb tisztelettel töltsük el!
Kérem Önöket, hogy legyenek partnerek a faluszépítésben, vegyenek részt
a település közösségi életében, programjain!
Kérem Önöket, hogy vigyázzanak magukra, családtagjaikra, rokonaikra,
szomszédjaikra és barátaikra!
E gondolatok jegyében kívánok jó egészséget és sikerekben gazdag, békés,
boldog új évet!
Sósné Michélisz Edina
polgármester

Évnyitó vers
Legyen ez az új év egy új lehetőség!
Engedd, hogy vágyaid tartalommal töltsék!
Legyen benne öröm, mosoly, jó egészség!
Kívánj csak merészet, s ne törjön le kétség!
Kívánom, hogy mindig legyen elég pénzed!
Pont annyi, ami kell, hogy céljaid elérjed!
Soha ne legyen több, ne okozzon gondot!
mindig dicsőséggel hagyd el a porondot!
Kívánom, hogy mától teljesüljön álmod,
szíved óhajára változzon világod!
És ami még fontos, sose félj szeretni,
próbálj mindenkivel emberséges lenni!
Aki értékeli, szívesen fogadja,
s hidd el nem tartja meg, Ő is továbbadja.
Jusson mosoly bőven az új esztendőben,
tartson meg az Isten mindig jó erőben!
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Ünnepségsorozat a karácsonyvárásról

Minden közösségnek – legyen az családi, társadalmi, vallási – kellenek a szimbólumok, jelképek, ünnepségek, amelyek
újra meg újra megerősítik az összetartozást, összekötik a múltat a jelennel, kivetítik a jövőt. Ilyen ünnepségsorozat kezdődött el december 28-án a BETLEHEMI JÁSZOL felállításával és az Életfa park díszkivilágításának felkapcsolásával Szigetbecsén. Sósné Michélisz Edina
polgármester ünnepi köszöntője után az
óvodásaink karácsonyi verseket, énekeket
adtak elő, majd az általános iskola 3. osztályos tanulóinak betlehemi műsora következett. Közalapítványunk tagjai forralt
borral és nagyon finom teával, pogácsával, szaloncukorral vendégelték meg az
ünnepségre látogatókat.
Egyik legszebb ünnepkörünk az ADVENT, az egyházi év kezdete, a várakozás négy hete, amikor az adott közösség
várja az ígért eljövendőt, aki a megváltójuk lesz. Nyugdíjas Klubunk tagjai december 1-én hívták a lakosságot az első
adventi gyertya meggyújtására.
Polgármester asszony köszöntője után
a szépen feldíszített karácsonyfa alatt

meghallgathattuk az idősek szavalatait,
énekeit, majd a Mikulás édességeket osztogatott a gyermekeknek. A művelődési
házban itt is süteménnyel, borral gondoskodtak a vendéglátók az idelátogatók jó
hangulatáról, a jóízű beszélgetésről.
December 8-án két programról is gondoskodtak szervezőink. A Balassi térre
elsősorban a fiatalokat, gyermekeket várták a MIKULÁSFUTÁSRA, de öröm
volt látni, amikor idősebb emberek is bátorkodtak megmozgatni lábaikat, kezeiket
a bemelegítő gyakorlaton és a futáson. A
jótékonysági futáson befolyt támogatói
összeget az iskolás és óvodás gyermekeink
részére ajánlottuk fel játszóeszközökre.
Ezen a napon a katolikus templomban
meghallgathattuk még a Szigetújfalui
Zenebarátok Egyesület koncertjét is, az
egyébként is nagyon szép éneklés a templom falai között még pompázatosabban
hangzott.
Ez évben is nagy várakozás előzte meg
az ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÜNNEPSÉGET, melyre december 19-én került
sor. Raffay Béla igazgató ünnepi köszön-

tője után iskolásaink ismét komoly felkészültségről adtak számot, megható, szívmelengető, látványos műsort adtak elő.
Községünk énekkara, a Zenebarátok
Köre december 22-én adott koncertet
Szigetbecsén a katolikus templomban,
majd 23-án a Makádi Általános Iskolában.
Köszönet mindazoknak, akik önzetlenül, szerető gondoskodással szervezték
meg az ünnepségeket. Köszönet a Szigetbecse Községért Közalapítvány tagjainak, a Nyugdíjas Klub tagjainak, a Zenebarátok Körének, a Szigetújfalui Zenebarátok Egyesületnek, az Önkormányzat
falugondnokának és a közhasznú dolgozóknak, az Általános Iskola és a Tóparti
Óvoda pedagógusainak, a gyerekeknek.
Külön köszönet özv. Michélisz Jánosnénak, Schmidt Mátyásnak és Feigl
Nándornak a szép karácsonyfáért, Czár
Jánosnak, Michélisz Jánosnak és Lumei
Sándornak a díszkivilágításért, a park
rendbetételéért és az „Üdülőhely” táblák
kihelyezéséért.
Lumei Joli
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Tóparti Óvoda építése
Befejezéshez közeledik a Tóparti Óvoda építése. Az önkormányzat a pályázatot még 2017ben nyújtotta be, a támogatói
döntés 2018-ra született meg.
A vissza nem térítendő, 95%
támogatás azonban az eltelt időszak alatt kialakuló építőanyagárrobbanás miatt már nem bizonyult
elégségesnek, ezért az eredetileg
5%-os saját forrás emelése szükségessé vált. A megemelkedett
önerő biztosításához újabb forráskiegészítő pályázatot nyújtott
be a testület, mely alapján tizennyolcmillió forint többlettámogatást kapott az önkormányzat, így a projekt alapon elszámolható teljes költség 333 861 000 forintra nőtt, mely 317 168 000 támogatásból és 16 693 000 önerőből áll. Az említett árrobbanás miatt
azonban a legalacsonyabb kivitelezői ár még ezt a keretet is túllépte. További 65 millió forint kiegészítésre volt szükség, így a költségek megközelítik a 399 000 000 forintot, illetve még néhány nem tervezett kiadás (kerítés, oltó víztározó) hozzárendelése miatt
ez az összeg tovább fog nőni.
Két lehetőség közül kellett választani: a támogatási szerződés felmondása, az előkészítő költségek elvesztése, vagy a pluszforrás
hozzárendelése. Átgondolva a régi óvodaépület hátrányait, elavult, nehezen karbantartható állapotát, az új óvoda építése mellett
voksolt a testület. A csoportok így korszerű környezetbe kerülnek, az óvodai ellátáshoz való hozzáférés jelentősen javul, és egy
modern, a mai elvárásoknak minden szempontból megfelelő intézménnyel gazdagodik a község.
A kivitelezői munkák várhatóan január végére fejeződnek be, ezután a műszaki átadás-átvétel, engedélyek beszerzése és a belső
tér berendezése következik. A végső birtokbavétel a használatbavételi engedély kiadását követően történhet meg.
Vásárhelyi Nagy Mária
projektmenedzser

Sósné Michélisz Edina
polgármester
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2020. évi tervezett beruházások, fejlesztések Szigetbecsén
Községi Önkormányzatunk a Magyar
Faluprogram keretében beadott pályázatokból a következőket nyerte el:
– Önkormányzati utak felújítására
címen több utcára adtunk be pályázatot.
Ezekből 27.853.600 Ft-ot nyertünk el a
Réti út, a Honvéd utca és a Balassi tér felújítására. A munkálatokat 2020. december
31-ig kell befejezni.
– Temető fejlesztése címen 1.943.500

Ft-ot nyertünk el. Ezt az összeget a ravatalozó belső felújítására, vizesblokk fejlesztésére és az épület külső felújítására fordíthatjuk 2020. december 31-i befejezéssel.
– Járdaépítés anyagköltségéhez való
hozzájárulásként 4.932.300 Ft-ot nyertünk
el. Ebből az összegből a beadott pályázat
alapján a Réti út felújítását kell megoldani.
Az összegben nem szerepel a munkadíj,
melyet önkormányzati saját forrásból kell
megoldani.

A munkák befejezési határideje 2020.
október 31-e.
– Óvodai udvar külső játszóeszközök
vásárlására 4.999.997 Ft-ot nyertünk el,
mely játszóeszközök beszerzését 2020.
május 31-ig kell lebonyolítani. Ebben az
összegben sem szerepel az eszközök telepítési költsége, melyet saját forrásból kell
biztosítani.
– Épületenergetikai korszerűsítés
pályázatunkra 68 millió Ft-ot nyertünk el.
Ebben a projektben a MŰVELŐDÉSI
HÁZ, a POLGÁRMESTERI HIVATAL és
az ÓVODA energetikai korszerűsítése szerepel. Még nincs aláírt szerződésünk,
mivel a közbeszerzési eljárás még folyamatban van.

Magánszemélyek kommunális adója
Kedves Szigetbecsei Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szigetbecse
Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a magánszemélyek kommunális adójáról
szóló 13/2019.(XI.29.) önkormányzati rendeletével 2020. 01. 01. hatállyal Szigetbecse
település illetékességi területére új adónem,
a magánszemélyek kommunális adója
bevezetéséről döntött.
A magánszemélyek kommunális adó
mértéke Szigetbecsén 5000 Ft/év.
A kommunális adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján az épít-

mény tulajdonosa, vagy nem magánszemély
tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok a tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
Az adónem bevezetésével kapcsolatban
az adóhatóság a tájékoztatást és az adat bejelentési nyomtatványt postai úton kézbesítette a lakosok részére. Ezek a nyomtatványok és a tájékoztató a www.szigetbecse.hu
weboldalról is letölthetőek a nyomtatványok menüpontnál.
Az adatbejelentő lapot és a megállapodást, aki még esetleg nem töltötte ki és nem
adta be, kérjük haladéktalanul tegye azt
meg. Tájékoztatjuk, hogy a bevallási kötelezettség nem vagy nem jogszerű teljesítése esetén az Art. 221. § (2) alapján az adóhatóság a természetes személy adózót
ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási
bírsággal sújtja.
Az adatbejelentés alapján fogja a
Polgármesteri Hivatal jegyzője határozattal

megállapítani az adót, melyet két részletben is be lehet fizetni május 15-ig, illetve
szeptember 15-ig.
Az adatbejelentést helyrajzi számonként
kell beadni. Megállapodást kell kitölteni
azoknál az ingatlanoknál, ahol több tulajdonos van. Aki a bevallást kitölti, az lesz az
adózó. A nyomtatvány kitöltésében a
Hivatal dolgozói segítséget adnak.
Mentesül a kommunális adó fizetési
kötelezettsége alól, aki telekadót vagy
építményadót fizet az adott ingatlan után.
A magánszemélyek kommunális adóját a
szomszédos településeken már több éve,
évtizede bevezették, s jóval magasabb, 1015-20 ezer Ft összegben. A Szigetbecsei
Önkormányzat Képviselő-testülete is rákényszerült, és felelős döntéssel vezette
most be ezt az adónemet.
A kommunális adóból befolyt összeget az
önkormányzat a község közterületeinek szépítésére, gondozására, karbantartására fordítja.
Kérjük megértésüket!
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Képviselő-testület legfontosabb döntései
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Krónika előző számának megjelenése óta 4 alkalommal tartott testületi
ülést, november 28-án, december 10-én, január 16-án és január 29-én. Legfontosabb döntései:
• Helyi adók, bérleti díjak 2020. évi mértékének megállapítása
• A 2019. évi költségvetés módosítása
• 2020. évi belső ellenőrzési munkaterv megtárgyalása, az Állami
Számvevőszék ellenőrzési jelentése
• Tájékoztató az elnyert pályázatokról
• Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása
• Szociális tűzifa kiosztása
• Önkormányzati lakás értékesítése
• Elmű vezeték biztonsági övezetéből ágak eltávolítása
• Szigetbecse Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetés első tárgyalása
• Közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
értelmében az önkormányzat adó megállapítási joga arra terjed ki, hogy az adó mértékét
az e törvényben meghatározott adómaximum összege erejéig megállapítsa – a fogyasztói árszínvonal változásainak figyelembevételével. Az árszínvonal változásait,
az adómaximumot és a jelenlegi adórendeleteinket figyelembe véve – az adómaximumot meg sem közelítően – 2020. január 1-től
Szigetbecse vonatkozásában a következő
adómértékeket állapította meg a testület:
Építményadó:
500 Ft/m2/év, üdülő, hétvégi ház,
200 Ft/m2/év lakás,
80 Ft/m2/év egyéb építmény.
Telekadó: 100 Ft/m2 hétvégi telek, 50
Ft/m2 egyéb telek. Kommunális adó: 5000
Ft/év adóköteles ingatlanonként (lakás,
lakásbérleti jog, építési telek).
Az iparűzési adó és az idegenforgalmi
adó mértéke nem módosult.
A képviselő-testület a szolgálati lakások,
bérleti díját összkomfortosnál 500 Ft/m2ben állapította meg.
Az üdülőterületi földbérleti díjakat az
eddigi áfával növelt összeg változatlanul

hagyása mellett állapította meg. Többletbevételt jelent az önkormányzatnak, hogy az
áfát nem kell ez évtől befizetnie a bérletek
után. Az üdülőterületi földbérleti szerződéseket egy évvel meghosszabbította.
A termőföld bérleti díját 4,5 Ft/m2/év bérleti díjról 5 Ft/m2/évre változtatta meg ez
évtől.
A helyiségbérleti díjakat szintén az eddigi
áfával növelt összeg változatlanul hagyása
mellett állapította meg a testület.
***
Képviselő-testület megtárgyalta a 2019.
évi költségvetés módosítását. A bevételi és
kiadási előirányzatok módosítására az állami támogatások változása és az elnyert beruházási pályázatok miatt került sor. Az óvodaépítési költségek növekedése miatt szükségessé vált egyes előirányzatok, tartalékok
átcsoportosítása is.
***
Képviselők megtárgyalták a belső ellenőrzési ütemtervet, az ÁSZ jelentését, és intézkedési tervet fogadtak el a hibák kiküszöbölésére. A Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálattal kötött társulási megállapodás
módosítására is sor került az ülésen.
***

Sósné Michélisz Edina polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a DAKÖV-nél
megrendelte a tűzcsapok javítását, illetve
ahol feltétlenül kell, ott a cserét is.
***
Közölte továbbá, hogy az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviselői az óvodai
tűzi-vízi tározó építése céljából bejárták a területet és közölték, hogy a nyílt tűzi-vízi
tározó megépítéséhez nem járulnak hozzá
még akkor sem, ha azt körbekerítjük, valamint ahhoz sem járulnak hozzá, hogy a holtágból vegyük a vizet. Egy megoldást tartanak elfogadhatónak, a föld alá telepített tartályt. Az egyeztetések folynak a kivitelezővel és a projekt kiírójával, illetve a közbeszerzővel.
***
Polgármester asszony elmondta továbbá,
hogy Szigetbecsének még nincs temetőrendelete (temető szabályzatunk az van).
Régóta megoldatlan ez a feladat, ezért felvette a kapcsolatot a ráckevei katolikus,
illetve református egyházzal, hogy közösen
oldják meg ezt a problémát. A ravatalozó
felújítására nyertünk 1.900.000 Ft-ot, a
vizesblokk felújításán kívül szükséges még
néhány eszköz beszerzése is a ravatalozóba.
Megkérte a jegyző asszonyt, hogy 2020-ra
készítse el a temetőrendeletet.
***
Elhangzott még a tájékoztatójában, hogy
az önkormányzat udvarából elszállították a
hulladékokat, e-hulladékokat, sóder terítésével parkolásra alkalmassá tették a területet.
***
Megrendelte a szociális tűzifák daraboltatását, valamint a temető melletti zöldhulladék lerakónak a megszüntetésére a hulladék
elszállítását.
***
Tájékoztatást adott az önkormányzat
elnyert pályázatairól. A pályázatokról külön
cikkben számolunk be.
Képviselő-testület a beadott kérelmek
alapján döntött a szociális tűzifa kiosztásáról. Minden kérelmező részére tudtunk fát
biztosítani.
***

2020. január-február

SZIGETBECSEI KRÓNIKA

7

A képviselő-testület kérte a jegyző
asszonyt egy közterület-használati rendelet
kidolgozására.

74.812.095 Ft, melyhez Szigetbecse Önkormányzata 11.559.500 Ft-tal, Makád Önkormányzata 10.482.061 Ft-tal, Lórév Önkormányzata 2.739.534 Ft-tal, lakosságszám
arányában járul hozzá.
A Tóparti Óvoda gazdálkodásának tervezésénél figyelembe kellett vennünk az új
óvoda várható közműköltségeinek emelkedését is. Az óvodai intézmény költségvetési
főösszege 64.618.230 Ft, melyhez önkormányzatunk 8259.878 Ft-tal járul hozzá. A
többi állami támogatás és saját bevétel.
Az önkormányzat költségvetését is megtárgyalta a testület, de annak elfogadását
elhalasztotta, mert néhány adat pontosítása
még szükséges a döntéshozatal előtt (a februári testületi ülésen kerül újra napirendre az
önkormányzat költségvetése).

sítóhely, fülke és ahhoz kapcsolódó építmények elhelyezése, kiállítás, vásár, alkalmi
vásár, mozgóbolt és mozgóárusítási tevékenység, reklám, hirdető vagy útbaigazító
tábla, gépjárművek, buszok, mezőgazdasági
gépek, munkagépek, építési munkával kapcsolatos anyagok elhelyezése, cég- és címtábla, kirakatszekrény stb. elhelyezése.
A közterületfoglalások egy részénél türelmi időt is megfogalmaz majd a rendelet. A
rendelet hatálybalépéséről informáljuk a
lakosságot, és a rendelet, valamint a igénybevételi kérelem nyomtatvány a www.
szigetbecse.hu weboldalon is megtalálható
lesz, valamint a Közös Önkormányzati
Hivatalban kifüggesztésre kerül, illetve
hozzá lehet jutni.

***
A Szigetbecse, Balassi tér 9. sz. alatti önkormányzati lakás értékesítésére a pályázati
határidőn belül nem volt jelentkező. A
pályázati határidő lejárata után jelentkezett
egy vevő, a testület úgy döntött, hogy a vevő
részéről felajánlott 12 millió Ft értékben számára értékesíti az épületet, megköti az adásvételi szerződést.
***
A képviselő-testület az önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának előzetes véleménye, állásfoglalása alapján megtárgyalta az
őnkormányzat és intézményei 2020. évi
költségvetésének tervezetét. A képviselők
egyhangú szavazattal a Közös Hivatal és az
Óvoda költségvetését elfogadta. A Közös
Hivatal költségvetésében a legnagyobb változást a személyi juttatások és járulékaik
emelése jelentette. A köztisztviselői illetményalapot 60.000 Ft-ra emelte meg. Az
emelés oka a dolgozók alacsony bére és a
fluktuáció. Az állami normatíva is emelkedett a hivatal működésének támogatására. A
Közös Hivatal költségvetési főösszege

***
A képviselő-testület a közterületek használatára és a közterület-használat engedélyezésére vonatkozóan rendelet kidolgozásán is
munkálkodik. E rendelet községünk közigazgatási területén található közterületekre
lesz érvényes. Ennek értelmében a közterület igénybevételére engedélyt kell kérni,
mely igénybevételhez használati díj társul.
A részletek még nincsenek kidolgozva. A
közterület igénybevételének célja lehet: áru-

***
A polgármester tájékoztatott az óvodai
beruházás állapotáról, a hiányzó építmények
megvalósítási lehetőségéről.
***
Polgármester asszony tájékoztatást adott
az épület energetikai projekt helyzetéről, új
pályázat indításáról, az előző pályázat érvénytelenítéséről.
***
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a polgármesterre vonatkozó cafetéria
szabályzatot, valamint a szabadságának az
ütemtervét.
***
A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának módosítására, valamint a Szigetbecsei Német
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatára is sor került az ülésen.
***
Megbízási szerződést kötött a testület a
2020. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátására.
***
Döntött a Volánbusz Zrt. kérésére az alsó
buszmegálló tetejének átalakítására, mivel a
buszok a kiálló tető miatt nem tudtak közvetlenül a járda mellé állni.
***
Testületi tagok kitűzték a 2020. évi közmeghallgatás, a március 15-i ünnepség és a
vállalkozói fórum időpontját.
Előzetesen tárgyaltak a falunapra hívható
előadóművészekről is.
***
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Villanyvezeték alatti faültetés
Tisztelt Lakosaink!
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint
a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X.15.) GKM
számú rendelet alapján az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci
út 72-74.) ellátási területén lévő, a biztonsági övezetben lévő fák,
bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen
eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határait
elérik.

A növényzet eltávolítására a balesetek és az „áramkimaradások”
elkerülése érdekében van szükség.
A 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint a föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos minden olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4
métert, vagy a feszültségszinttől függő védőtávolságon belül helyezkedik el.
Szabadvezeték alá ültetésre javasolható, alacsony koronamagasságú díszfafajták:
Acer campestre "Nana" – gömbkoronájú mezei juhar
Acer platanoides "Globosum" – gömbjuhar
Catalpa bignoides "Nana" – ernyőskoronájú szivarfa
Crataegus laevigata "Paul's Scarlet" – pirosvirágú galagonya
Fraxinus excelsior "Nana" – gömbkőris
Fraxinus ornus "Mecsek" – mecseki virágos kőris
Malus x adstringens "Hopa" – díszalma
Malus baccata "Street Parade" – bogyós díszalma
Malus x purpurea "Eleyi" – pirosvirágú díszalma
Morus alba "Nana" – törpe eperfa
Prunus cerasus "Umbraculifera" – gömbmeggy
Prunus fructicosa "Globosa" – gömb-csepleszmeggy
Sorbus aria – lisztes berkenye
Sorbus borbásii – Borbás-berkenye
Kérem a fent leírtak figyelembevételét és a jogszabályok betartását!
Jancsó Emőke jegyző

Cserjék, nyárfák ritkítása, szemétlerakás
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2019. év végén megkezdődött a
Balassi téri tó körüli cserjék, fák ritkítása a tó láthatósága érdekében. Ez a folyamat a tó körül teljes egészében meg fog történni.
Továbbá, mint ahogyan azt sokan látták, a Fazekas Mihály utcában
is megkezdődött a tavasszal sok bosszúságot okozó nyárfák kivágása. Ez a munka két lépcsőben valósul meg. A kivágott fák helyére
telepítve lesznek más fafajból csemeték. Az ottani lakosok bevonásával fog ez megvalósulni.
Tapasztaljuk, hogy a település külterületi részén egyre többször
jelennek meg illegálisan elhelyezett szeméthegyek. Ez a megoldás
több szempontból sem jó. A legtöbb esetben a szemetelő emberek
kiléte kiderül, és az általuk lerakott lomot, szemetet el kell ismét
szállítaniuk, sőt még bírsággal is sújthatóak.

Lehetőség van a magánszemélyeknek évente 1-2 alkalommal
ingyen konténert rendelni, amellyel ezeket a felhalmozott hulladékokat el tudják szállíttatni.
Amennyiben nagyméretű elektronikai tárgyak kerülnek kidobásra,
erre is van évente kettő alkalom, amikor is ugyancsak díjmentesen
leadhatják a hivatal udvarában szervezett akció keretében.
Legközelebbi e-hulladék szállítás időpontja községünkben
március 14., szombat.
De ha véletlen lemaradnak erről az akcióról, akkor jelképes
összegért Ráckevén a Páskom tanyán működő hulladéklerakóban
ezt megtehetik.
Keszthelyi László önkormányzati képviselő,
Környezetvédelmi Bizottság elnöke
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FALUGONDNOK A FALUGONDOKRA
Feladatok, melyek túlnőtték a foglalkoztatott létszámot
Önkormányzatunk már több mint két évtizede foglalkoztat községünkben falugondnokot. A falugondnok a falu „mindenese”,
elsősorban a hivatalé, de kis részben a lakosoké is. Elmondhatjuk, hogy falugondnokunk rendkívül sokrétű feladatot lát el.
Olyan, mint a népszerű rajzfilm Mancs-őrjárata: mindenütt ott van, ahol szükség van rá.
Feladatait semmiféle központi rendelkezés
nem szabályozza. Önkormányzatunk munkaköri leírásban szabályozza kötelességét,
melyek elsősorban közterületeink gondozási,
fűnyírási, intézményeink karbantartási feladatai, a közhasznú dolgozóink munkájának
felügyelete, s mellette a faluban felmerült
egyéb személyszállítási, kézbesítési, beszerzési tevékenység.
Községünkben rengeteg a zöldterület,
amely tavasztól őszig folyamatosan ad munkát számára és a közmunkásainknak. Nem
kevesebb, mint 37 helyen kell elvégezni
különböző gyakorisággal a fűnyírást, fűkaszálást, gallyazást, szemét összeszedését,
fák-bokrok metszését, öntözést, épületek
karbantartását. Gondoljunk csak bele a községünk központjában lévő parkokra, árokszélekre, buszmegállókra, játszóterekre, sportpályára, temetőre, valamint a külterületén lévő
tanösvényre, pihenőparkra stb. Több önkormányzati intézmény, épület van, melynek
nincs külön gondnoka, pl. André Kertész-emlékház, Faluház, művelődési ház, polgármesteri hivatal, orvosi rendelő, óvoda, temető.
Községünk gondnokánál – fő munkaköri
feladatain túl – gyakran és egyre sűrűbben
jelentkeznek olyan különféle igények még a
hét végére is, mint például a focicsapat szállítása, színházlátogatás, nyugdíjas kirándulás, iskolások, óvodások szállítása stb.
Joggal merül fel a kérdés, hogy lehet ezt a
nagy mennyiségű munkát egy fő gondnokkal, kevés számú közhasznú munkással elvégezni. Erről kérdezem Takács Sándor falugondnokot:
„Szigetbecse Önkormányzata 4 fő közmunkást foglalkoztat napi 8 órában. Azt, hogy ki
lehet közfoglalkoztatott, törvény szabályozza.
Községünkben jelenleg 4 fő az, aki így alkalmazható. Munkabérük havi nettó 54.000 Ft.
A zöldterületek gondozását ennyi létszámmal
nem lehet megoldani. Ütemezve vannak az
elvégzendő munkák, de ezt rendszerint befolyásolja az időjárás, így felhalmozódnak a
fűnyírások, kaszálások stb. A közmunkások
irányítása, munkájuk szervezése, a velük
való foglalkozás sem egyszerű feladat.

Elmondhatom, hogy a szabadságomat nem
tudom kivenni, ha sikerül, akkor is reggel és
este jönnöm kell nyitni és zárni az épületeket,
mivel nem megoldott a helyettesítésem. Így
sok gondolkodás után jutottam arra az elhatározásra, hogy nem vállalom tovább a falugondnokságot. Már 3 éve dolgozom nyugdíj
mellett, szinte minden szabadidőmet elveszi
ez a fárasztó és stresszes munkakör. Családom körében is sok munka vár rám. Aki
elvállalja ezt a feladatot, mellé kell egy olyan
embert biztosítani, aki tudja őt helyettesíteni,
van egy kis műszaki érzéke, tud bánni a munkásokkal.”
Más településen is tapasztalhatjuk, hogy
megnőtt a falugondnoki munkakört elhagyók
száma. Felmérések szerint ennek egyik oka a
sokrétű és nagy mennyiségű, a kötetlen és a
pihenőidőt is gyakran igénybevevő munka,
az egy emberre összpontosuló sok feladat.
Másik oka a munkabér állami támogatásának
hiánya, a csekély anyagi elismerés.

állapotukból fakadóan nehezen foglalkoztathatók az elsődleges munkaerőpiacon, egyre
nehezebben tudnak kijönni a három éve változatlan közmunkás fizetésből. De az itt élő
és közmunkára jelentkező emberek számára
általában ez az egyetlen munkalehetőség.
Külön gond községünkben, hogy a most foglalkoztatottakból 1 vagy 2 fő nyugdíjas lesz
ez évben, így már az ő munkájukra sem számíthatunk. Úgy gondolom, munkájuk megítélésénél figyelembe kell venni a fentiekben
közölt nehézségeket, problémákat. Meg kell
köszönni és becsülni azt a munkát, amit a
falu szépítéséért, tisztaságáért tesznek, nevezetesen: Brodmann Erzsébet, Kancsár
Zoltán, Kancsár Antal, Gyovai István szigetbecsei lakosoknak.

Nem kis fejtörést okoz a faluközösségnek
és az önkormányzatnak, hogy szakmailag és
emberileg is alkalmas személyt találjanak e
munkára.
Az, hogy köztereink, parkjaink jelentős
része mégis gondozott, az főként a falugondnok irányításával dolgozó közmunkásainknak köszönhető. Ők azok, akik ha hideg van,
ha meleg, kint vannak utcáinkon, tereinken, s
végzik tőlük telhetően a rájuk bízott feladatokat. Mindezt olyan minimális bérért, mely
éppen csak több a szociális segélynél. A
nettó közmunkás bér jelenleg ugyanis a nettó
minimálbér 50 százaléka. Ez azért is kevés,
mert mindeközben az élet is folyamatosan
drágult Magyarországon. Így azok, akik
beragadtak a közfoglalkoztatásba piaci munkalehetőség hiányában, vagy épp egészségi

Takács Sándornak ezúton is megköszönjük a falunkért tett tevékenységét.
Nyugalmas, stresszmentes éveket kívánunk
számára a következő években!
Lumei Joli
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Tájékoztatás a Szigetbecse Községért Közalapítvány
2019. évi munkájáról, 2020. évi terveiről
Közalapítványunk munkáját az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak alapján, s az
alapító önkormányzat célkitűzésének figyelembevételével végzi.
Közalapítványunk közhasznú minősítésű közalapítvány.
Közalapítvány Kuratóriumának tagjai: Lumei Sándorné elnök,
Czár János, dr. Cserny Zsuzsanna, Gellai Zsanett, Horák György,
Schmidt Mihályné, Szűcs Ferencné tagok. A Kuratórium tagjai
továbbra is társadalmi munkában végzik feladataikat.

felújítása és a park rendbetétele, gondozása, emléktáblák elkészítése. Tovább folytattuk a Balassi téri park rendezését, felújítottuk
az Életfánkat, padokat vásároltunk. Büszkék vagyunk rá, hogy
sikeresen elkészítettük községünkben és immár harmadik alkalommal is felállítottuk a betlehemi jászolt az óvodai dolgozók és
több önkéntes támogató bevonásával. Ezt az ünnepséget ez évben
kibővítettük az Életfa park díszkivilágításával. Köszönet a segítőknek, valamint anyagi támogatásért az önkormányzatnak.
Jótékonysági Mikulásfutást szerveztünk az önkormányzat képviselőivel közösen. A befolyt adományt az iskolás és óvodás gyermekek részére ajánlottuk fel.
A részünkre felajánlott és 2019. évben átutalt személyi jövedelemadó 1%-ából a Kolompos együttest láttuk vendégül az óvodás
és iskolás gyermekeink részére, valamint ismét támogattuk az „Év
tanulóját”. A befolyt összegből költöttünk az Életfa park karbantartására, s támogattuk belőle a Sportegyesületünk működését.
Ebben az évben már alapítványunk közreműködésével részesítette a Nyugdíjas Klubot és a Zenebarátok Körét anyagi támogatásban az önkormányzat. Pénzügyi forgalmunk legnagyobb részét ez
évben is a falunap bevételeinek és költségeinek lebonyolítása
jelentette.
2020. évi terveink

2019. évben a már hagyománnyá vált rendezvényeinket ismételten megszerveztük, tevékenységünkkel igyekeztünk minél szélesebb kört támogatni, segíteni.
Közhasznú munkáink voltak: községi anyák napi ünnepség
szervezése, év tanulója díj átadása, óvodai, iskolai nevelés támogatása, falunap szervezésében, falutakarításban részvétel, községi
rendezvények támogatása eszközök (sátrak, hangtechnikák, sörpad garnitúrák) biztosításával. Kiemelkedő és új feladatunk volt
ez évben az André Kertész fotóművész 125. születésnapi évfordulója alkalmából az ünnepség megszervezése, az épület belső

Nagy reményeket fűzünk ez évben ahhoz, hogy a beadott pályázatunk szerinti projekteket, amelynek a támogatói okiratát már
megkaptuk, sikeresen le tudjuk bonyolítani. Ezért ez évben az
eddigi, hagyománnyá váló rendezvényeinken, támogatásainkon
túl tartalékainkat a projektben foglalt beruházások (kalandpark,
kültéri fitnesz eszközök, hangtechnika) önrészére kell fordítanunk. Természetesen továbbra is megszervezzük az anyák napi
ünnepséget az emblémák felrakásával, díjazzuk az év tanulóját,
részt veszünk a község által szervezett rendezvényeken, programokon.
Amennyiben jónak tartja fenti terveinket, kérjük támogassa továbbra is alapítványunkat a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával. Adószámunk: 19180650-1-13
Lumei Sándorné, a Kuratórium elnöke
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A magyar kultúra napja
1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját annak emlékére, hogy a
kézirat tanúsága szerint
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen
a napon fejezte be a Himnuszt.
Az 1815-től Szatmárcsekén
élő Kölcsey Ferenc a bécsi
udvar alkotmánytipró intézkedéseinek fokozódása idején, 1823
januárjában írta hazafias költészetének legnagyobb remekét, a
Hymnust, amelynek kéziratát
1823. január 22-én tisztázta le. A költemény először 1829-ben
Kisfaludy Károly Aurora című folyóiratában jelent meg, a kéziraton még szereplő a Magyar nép zivataros századaiból alcím nélkül,
de 1832-ben, Kölcsey munkáinak első kötetében már a szerző által
adott alcímmel látott napvilágot.

A Himnuszt hivatalosan csak az 1949. évi pártállami alkotmányt
alapjaiban módosító 1989. évi XXXI. törvény iktatta nemzeti jelképeink sorába. A 2012. január elsején hatályba lépett Alaptörvény
I. cikke is kimondja: „Magyarország himnusza Kölcsey Ferenc
Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.”
A magyar kultúra napjáról való megemlékezés gondolatát ifjabb
Fasang Árpád zongoraművész vetette föl 1985-ben. Szavai szerint
ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a
nemzet sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok
megoldásában is.

A Hymnust tartalmazó kéziratcsomag az 1830-as évek végén
eltűnt.
Kölcsey Ferenc külön lapokra írta és kéziratcsomagokban gyűjtötte verseit. A Hymnust tartalmazó kéziratcsomag az 1830-as évek
végén eltűnt, s több mint száz év lappangás után, 1946-ban került
az Országos Széchényi Könyvtár birtokába, a Hymnus tintamarás
miatt megsérült kézirata két lapon található.
A Himnusz eredeti kézirata az Országos Széchényi Könyvtárban
(Fotó: MTI/Ráfael Csaba)

A Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1988. december 29-én
határozott a magyar kultúra napjának megtartásáról, a rendezvényekre először 1989 januárjában került sor.
Idehaza és a határokon túl is megemlékeznek a magyar kulturális értékekről.
Az ünnep alkalmából a magyarság idehaza, a határokon túl és
szerte a világban megemlékezik a magyar kulturális értékekről.
Kiállításokat és koncerteket rendeznek, könyvbemutatókat, irodalmi esteket és színházi előadásokat tartanak. A nemzeti összetartozás évének jegyében e napon kiemelt figyelmet kapnak a külhoni
események. Szigetbecsén az általános iskolásaink magyar óra keretében megemlékeztek a kulturális értékeinkről, Kölcseyről.

A Himnusz megzenésítésére 1844-ben írtak ki pályázatot, amelyet Erkel Ferenc, a pesti Nemzeti Színház karmestere nyert meg.
Pályaművét 1844. július 2-án mutatták be a Nemzeti Színházban a
zeneszerző vezényletével. Szélesebb nyilvánosság előtt 1844.
augusztus 10-én énekelték először az Óbudai Hajógyárban a
Széchenyi gőzös vízre bocsátásakor, hivatalos állami ünnepségen
először 1848. augusztus 20-án csendült fel. Akkoriban ünnepi
alkalmakkor még felváltva vagy együtt énekelték a Szózattal, a szabadságharc leverését követő elnyomás időszakában aztán – mondhatni közmegegyezéses alapon – a Himnusz lett a magyarok nemzeti imádsága.

E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá –
1993 óta – az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos szakmai
elismeréseket is, többek között a Márai Sándor-díjat, a közművelődési szakmai díjakat – a Csokonai Vitéz Mihály Alkotói Díjat, a
Közművelődési Minőség Díjat és a Minősített Közművelődési
Intézmény címet –, a hódmezővásárhelyi önkormányzat alapította
Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat, a Kölcsey-emlékplakettet, a
Falvak Kultúrájáért Alapítvány Kultúra Lovagja címét, Kolozsvárott pedig a Romániai Magyar Demokrata Szövetség által alapított Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjat.
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A becsei pokoljáró különös kalandjai
Becsei Vesszős György élettörténete
Településünk múltjának kutatása közben egy furcsa, különös életrajzzal találkozhatunk, az első magyar „pokoljáróéval”, Krizsafán
fia Györgyével, akit a kutatók többsége Becsei Vesszős Györggyel,
Nagy Lajos király vitézével azonosít.
Becsei Vesszős György apját, Becsei Imrét krónikáink is említik.
Szigetbecse valaha az ő családi birtokuk volt. Becsei Imre a lévai vár
kapitánya, a vármegye ispánja is volt, s ebből kifolyólag, mint a
király hűbérese, kardja és katonáinak szolgálatával adózott. Fiát,
Györgyöt I. Anjou Lajos magyar király egyik leghűségesebb embereként tartották számon. Testvérével egyetemben a király közvetlen
környezetéhez tartozott. Hű szolgálataiért ispáni címet és visegrádi
várnagyságot is kapott.
Becsei Vesszős így a korszak szép karriert befutó, ámde csaknem
szokványos figurája lehetne, ám fennmaradt egy tőle független forrás
1353-ból, amely írás szereplőjét vele azonosítják. Ez az írás
Grissaphan (Krizsafán) fia, György írországi utazásáról szól, s
azokról a látomásokról, amelyekben a csak másfél évszázada felfedezett, ám hamar európai hírűvé vált Szent Patrik barlangban, a hírhedt Purgatóriumban része volt. Krizsafán György így az első volt
a Kárpát-medencéből, aki bizonyíthatóan meglátogatta a pokol kapuját, és a barlang kénes levegőjében eltöltött néhány órája alatt látomásai voltak. A szerencsésebbek közé tartozott, hiszen a zarándokok
egy része belehalt a gázmérgezésbe.
A lejegyzett látomás a korszak látomásirodalmának izgalmas
darabja: vicsorgó szörnyetegek, ricsajozó ördögök, asszonyi kísértések, tűztó, a lelkek elégetése és jégfolyóba dobása, a tisztítótűz, majd
a mennyország kapuja. Nem csupán arról tanúskodik, hogy a kénes
gáz hatásos hallucinogén, hanem arról is, hogy az emlékképeket
lejegyző ismerhette Dante Isteni színjátékát, amelyen az olasz mester 1307-től 1321-ig dolgozott, s amely a látomásirodalom alapműve
lett.
Ám ennél is izgalmasabb a lejegyzett látomás bevezetője, amely
Krizsafán György életének néhány mozzanatát villantja fel: megtudjuk belőle, hogy I. Lajos lovagja volt, részt vett a nápolyi hadjáratban, megölt kétszázötven embert és Apuleiában várkapitánnyá
nevezték ki. Ám a sok vérengzés után megbánta bűneit, elzarándokolt Rómába, majd Santiago de Compostellába, de nem talált megnyugvást, így kötött ki Írországban, a Lough Derg (vagyis Vörös-tó)
szigetén, a Szent Patrik barlangnál – ahol bemutatta ajánlóleveleit és
igazolást kért arról, hogy felkereste a szent helyet.
A Visiones Georgii, amelyet Írországban vagy Itáliában jegyezhettek le, nem csak a magyar látomásirodalom kivételes és a nagyközönség körében méltánytalanul kevéssé ismert emléke, de arra is csábít, hogy kiegészítsük vele Becsei Vesszős György életútját. Ám
attól, mert kerek lesz egy történet, még korántsem biztos, hogy igaz.
Így a közismert teória szerint Becsei Vesszős György lett volna az,
aki Lajos király Nápolyba vonuló seregének tagjaként néhány hónap
alatt hosszú zarándoklatokra elegendő bűnöket gyűjtött össze
Itáliában.
A látomást egy freskón is megörökíttette Becsei Vesszős lánya,
Zselízen a Szent Jakab-templomban.
Becsei Vesszős György különitélete:
A Becse családnak egykor birtokában volt Zselíz település is
Szlovéniában, ahol a Szent Jakab templomot Becsei Vesszős György
kezdte el építtetni. Az épület igazi értékét a 14. századból származó
szarkofág és a három freskó adja. Kettő közülük szokványos gótikus

falkép, ám a harmadik európai mértékkel mérve is különleges, mert
„Becsei Vesszős György különítéletét” örökíti meg. A kompozíció
már-már képregényszerűen meséli el a templomépítő halálát, azt,
ahogy a lelkét meg akarja kapni a Sátán, s ahogyan Krisztus közbenjár az üdvösségéért.

A falkép, Becsei Vesszős ismert élettörténete és a 14. században
feljegyzett „Visiones Georgii” című látomás – amelynek ismeretlen
a szerzője – a korszak talán legmegrázóbb személyes élettörténetének
összeállítására késztetett többeket.
Eddig nem sikerült igazolni, hogy Becsei Vesszős György és
Krizsafán György ugyanaz a személy lett volna. Azonban mind a
látomás, mind a freskók eléggé érdekesek a kikerekített drámai történet nélkül is.
Akárhogy is volt, ellenkező bizonyítékok híján egyelőre mi is
maradjunk a két személy azonosságában. Szigetbecsének ezzel olyan
muníció kerül a kezébe, amelynek használatával – a ráckevei Horváth
János huszárkapitány életének és János vitéz alakjának párhuzamaihoz hasonlóan – településtörténeti, idegenforgalmi fejlesztések alapjait rakhatja le a jövőben. Ezek pedig mindannyiunk érdekét szolgálnák itt, a Csepel-sziget déli csücskében.
Lumei Joli
(forrás: Sághy Marianne, Szegfü László, Búzás Gergely tanulmányai,
valamint Vereckei Zoltán Ráckeve). Bővebb információ Becsei Vesszős
Györgyről a http://www.szigetbecse.hu/turizmus weboldalon található.
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Hogyan tovább Nyugdíjas Klub?
Megszokott időben, de rendhagyó témában tartotta meg klubestjét a Szigetbecsei Nyugdíjas
Klub 2020. január 13-án.

jól éreztük magunkat, és mindig
vártuk ezeket a találkozásokat.
Ez alatt a pár év alatt is annyi
szép emlék és annyi szép pillanat jut eszünkbe. A közös fellépések, a próbák hangulata, Feri
bácsi viccei, Margit néni jókedve, a finom torták, zamatos vacsorák és jóízű beszélgetések.
Sírva hallgattuk Juhász Gyula
Szerelem című versét, vagy épp
a nevetéstől sírtunk a „Dáma és
a parasztasszony a buszmegállóban” című bohózaton. Együtt
énekeltük a nótákat és a „boldog születésnapot”, és vártuk,
hogy mikor kapunk a Nándi bácsitól vagy
a Náci bácsitól mi is egy szál virágot.
Csodáltuk a klubtagok életörömét, fiatalokat megszégyenítő jókedvét. Együtt voltunk jóban, rosszban, bánatban, örömben.
Megtanultuk, hogy a törött láb nem akadály, itt akkor is minden időben kész van,
minden rendben megy, és fájós lábbal is
lehet táncolni. Megtanultuk, milyen fontos
a hagyományok őrzése, és megélni a mindennapokban azokat az alkalmakat, amelyek mindannyiunkat érintenek és összekötnek.
Példamutató Marika néni, Náci bácsi és
a vezetőségi tagok munkája, amelyet ezért
a közösségért tettek. Köszönjük, hogy megmutatták nekünk, milyen a tisztességgel és
szeretettel elvégzett munka!”

A tagok feszült figyelemmel
hallgatták meg Keszthelyi Ignácné klubvezető előző évről
szóló beszámolóját. Ugyanis
mindenki tudott róla már elég
régóta, hogy a klub vezetősége
lemond, befejezik a hosszú éveken keresztül végzett sikeres, tartalmas, közösséget összetartó
munkájukat. Vártuk a váratlant,
hogy ez mégsem következik be,
hiszen nagyon nehéz találni rátermett,
szorgalmas, kitartó vezetőt, vezetőségi
tagokat, akik hasonlóan az előzőekhez,
szívvel-lélekkel szervezik a klubéletet. A
lemondás, ha most nem is volt még teljesen végleges – utód, utódok kiválasztása,
megválasztása hiányában – azonban sajnos érvényes.
El kell fogadnunk, meg kell értenünk,
hogy a klubélet eddigi nagy aktivitását, a
rendszeres sütést-főzést, a programok
szervezését, köszöntéseket, bevállalt közösségi feladatokat már nem tudják idősebb vezetőink elvégezni, fáradtak, betegeskednek. Szükségessé vált a klubélet
frissítése, megújítása is. A klubtagoknak is
el kell fogadniuk a változást, a jelenleg
megvalósítható, vállalható, teljesíthető
programok szervezését, a klubélet kismértékű átszervezését, további folytatását.
Sósné Michélisz Edina polgármester
az Önkormányzat Képviselő-testülete nevében köszönetet mondott a Nyugdíjas
Klub vezetőségének a kitartó, szorgalmas
munkájáért:
„Sokan nem is gondolják, mennyi türelmet, odafigyelést és kitartást igényel ez a
munka. A szigetbecsei nyugdíjas klub a
falu egyik legaktívabb civil szervezeteként
működik. Szükség van az ilyen közösségekre, mert ha nem megyünk emberek közé, ha
elfelejtünk egymásra mosolyogni, egymásért tenni, lelkünk üres és beteg lesz. Ez a
település rengeteget köszönhet az időseknek, Önök sokat dolgoztak a falu fejlődéséért és az itt élők boldogulásáért.
Közel öt éve járunk a nyugdíjas klubba,
élményekben gazdag, változatos programokról, színes klubéletről mesélhetünk.
Névnapi–születésnapi köszöntések, farsan-

gi mulatságok, költészet napja, anyák napi
ünnepségek, vidám kirándulások, szalonnasütés, fellépések, szüreti bál, zenés-táncos estek, karácsonyi ünnepségek, felsorolni is nehéz ezt a sok eseményt, amelyeknek
részesei lehettünk… és mindemellett Önöknek Kedves Klubtársak, még volt energiájuk és igényük arra is, hogy segítsék településünk rendezvényeit és lakóhelyünk szépítését. Ezek a klubestek szürke hétköznapokat, a rosszkedvet feledtetve csaltak mosolyt az arcunkra.
Ha csak pár óra hosszára is, de elfelejtettük a mindennapi gondjainkat, mindig

Polgármester asszony a közösségi tevékenységükért, áldozatkész munkájuk elismeréséül Szigetbecse Község Önkormányzata nevében virágot és ajándékot,
valamint emléklapot adott át Hargitai Jánosné, Printschler László, Printschlerné
Konki Ilona, Gajdosné Wágner Mária,
Feigl Nándor, Jankovics Ferencné, Nagy
Ferencné, Keszthelyi Ignác, Keszthelyi
Ignácné részére. Ezt követően a klubtagság virággal és ajándékkal, külön is megköszönte a klubvezető és férje munkáját.
A Nyugdíjas Klub vezetőjének és vezetőségi tagjainak az újjászervezése napjainkban is folyik. A klubélet tovább folytatódik. Szerencsére a régi vezetőség – egykét aktív klubtag bevonásával – szervezi
továbbra is a következő találkozókat, programokat.
Köszönjük és további szép klubéletet
kívánunk nyugdíjasainknak!
Lumei Joli
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Néhány gondolat a
depresszióról
A téli hónapok beköszöntével csökken a napsütéses
órák száma, és ez kedvez a téli depresszió megjelenésének. Erről szeretnék most néhány gondolatot megosztani.

A depresszió betegség, sőt sajnos most már népbetegségnek mondható, világszerte 300 millió embert érint.
A depresszió a hangulatzavarok legsúlyosabb formája,
befolyásolja a beteg közérzetét, gondolatait, érzéseit, viselkedését és fizikai állapotát is. Az érintett betegek folyamatosan rossz hangulattal küzdenek, képtelenek örülni azoknak a dolgoknak, amiknek korábban, rendszerint elvesztik
az érdeklődésüket az olyan tevékenységek iránt, amit
korábban élveztek. A depresszió pontos oka nem ismert, de
a környezeti, biológiai hatásokon kívül genetikai tényezők
is szerepet játszanak.
A depresszió a lakosság 6-10 százalékát érinti. Bármilyen
életkorban jelentkezhet, de általában 40 éves kor körül
diagnosztizálják, az utóbbi években azonban egyre fiatalabb
életkorra tolódik.
Sajnos a depressziót gyakran nem ismerik fel időben.
Kezeletlen esetben egy jellegzetes lefolyása van a betegségnek, akár rokkantsághoz, önellátási képtelenséghez, öngyilkossághoz vezethet.
Mikor forduljunk orvoshoz?
Ha azt veszi észre, hogy már egyáltalán nem érdeklik Önt
azok a tevékenységek, amelyeket korábban élvezett. Ha
szomorúnak érzi magát, tehetetlennek, fáradtnak vagy
értéktelennek, illetve, ha étkezési és alvási szokásai nagymértékben megváltoztak, forduljon orvoshoz, hogy eldöntsék, fennáll-e Önnél a depresszió.
Szerencsére olyan gyógyszerek állnak rendelkezésre,
amelyek biztonságosak és hatékonyak, még a legsúlyosabb
formákban is. A megfelelő kezelés segítségével a legsúlyosabb depresszió is kezelhető, sőt általában néhány héten,
komplikáltabb esetben néhány hónapon belül a beteg viszszatérhet normális napi tevékenységéhez.
Depressziómentes, szép téli napokat kívánok Önöknek!
dr. Csernyi Zsuzsanna háziorvos
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Eltünt a gyermeke?
Cikkünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet a gyerekekre való odafigyelés fontosságára.

bizonyítványban nem a világvége, hiszen
minden kijavítható, és a szülők pontosan
ugyanúgy szeretik a gyerekeiket, mint korábban.
Az iskolai teljesítmény nem jelent egyet az
életben való beválással, hiszen Einstein is
rosszul teljesített a suliban, és mégis Nobeldíjas elméleti fizikus lett.
Ebben az időszakban az eltűnések egyik
lehetséges oka a veszekedés a szülőkkel,
nevelőszülőkkel, nevelővel, vagy éppenséggel az a félelem, ami miatt bizonyítványosztásnál nem akar hazamenni, mert fél a szülő
reakciójától.

Itt a bizonyítványosztás ideje. Sok gyermek
abban az esetben, ha nem a szülők által elvárt
teljesítményt hozza, retteg már a bizonyítvány kiosztása előtt, fél az otthoni következményektől.
Érdemes a gyermekeinkkel ilyenkor leülni
elbeszélgetni arról, hogy a tanulás fontos,
ugyanakkor egy-egy rosszabb érdemjegy a

Tapasztalataink szerint az eltűnt gyermekek
többsége rövid idő elteltével előkerül. Főleg
a családból elszökött gyerekek esetében jellemző, hogy még aznap, illetve pár napon
belül hazakerülnek.
A stabil családon belüli érzelmi háttér a legfontosabb. Abban az esetben is biztosítsuk
gyermekünket a szeretetünkről és támogatásunkról, ha rossz jegyet hozott, magyarázzuk
el neki, hogy szorgalommal, segítségünkkel
minden javítható. Kiemelkedően fontos,
hogy gyermekünk előtt követendő példaként

jelenjünk meg saját életünkkel, helyes értékrendet közvetítsünk, szakítsunk időt az
őszinte, nyitott beszélgetésekre, közös időtöltésekre, ismerjük meg a barátait, de a legfontosabb hogy szeretettel és odafigyeléssel
forduljunk gyermekünk felé. Legfontosabb
annak megelőzése, hogy a gyermeknek megforduljon a fejében, hogy elkóborol, megszökik otthonról.
Mi a teendőnk, ha gyermekünk eltűnt?
Fontos a Rendőrség haladéktalan értesítése,
és hatékony közreműködés a hatósággal a
gyermek felkutatása érdekében!
Segítségért fordulhatunk a 116-000-ás ingyenesen hívható telefonszámon a Kék-Vonal
Gyermekkrízis Alapítvány munkatársaihoz!
Az eltűnésről személyesen is megtehetik
bejelentésüket a helyi rendőrkapitányságokon vagy a jól ismert 112-es telefonszámokon!
Akár magaddal van problémád, akár a szüleid reakciójától félsz, mindig van segítség!
Hívd a 137-00 Ifjúsági Lelki Elsősegély
hívószámot hétköznapokon 17-21 óra között.

UNOKÁZÓS CSALÓK
A megelőzés az elsődleges feladat az úgynevezett „UNOKÁZÓS” csalás elleni védekezésben!
A csalók minden esetben:
• Az idős emberek pénzét, értékeit igyekeznek megszerezni.

•
•
•
•

Telefonon (vezetékes) keresik fel őket.
Legendával állnak elő, amely történet alapja egy közeli családtagot ért krízishelyzet vagy baleset.
Lelki nyomást gyakorolnak, kihasználják az idős emberek hiszékenységét, jóindulatát.
Idős áldozataikat véletlenszerűen, de akár előre eltervezett módon is kiválaszthatják.

Fontos!
Amennyiben hozzátartozóval, unokával kapcsolatban keresik, szakítsa meg a telefonhívást!
BONTSA A VONALAT!
Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a megnevezett családtaggal, mert így tudja ellenőrizni a hívás valódiságát!
Ne adjon át pénzt, értéktárgyat senkinek!
Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítse a rendőrséget a

107 vagy 112-es segélyhívószámon!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
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Programajánlat
február 25. (kedd) 18.00 óra: Vállalkozói fórum a művelődési házban
március 14. (szombat) 8:00-12.00-ig: E-hulladékgyűjtés a polgármesteri hivatal udvarában.
március 13. (péntek) 18.00 óra: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára
emlékezés a művelődési házban
március 23. (hétfő) 18.00 óra: Falugyűlés, közmeghallgatás a művelődési házban

2020. január-február

Anyakönyvi hírek
Születések:
2019. október 04-én született
Csordás Anita és Varga Krisztián
gyermeke VARGA NOEL
2019. november 13-án született
Sós Boglárka és Auerbach Péter
gyermeke AUERBACH NIMRÓD
2020. január 07-én született
Czinege Ilona és Varga Richárd gyermeke
VARGA NOÉMI
2020. január 10-én született
Ridl Renáta és dr. Ammo Ahmad
gyermeke AMMO HANNA

Házasságkötés:
Juhász Mária Magdolna és
Kalmár László
házasságot kötöttek 2019. október 19-én
Varga Richárd Dávid és Czinege Ilona
házasságot kötöttek 2019. november 22-én

Elhunytak:
Reich Márton
elhunyt 2019. november 19-én élt 86 évet
Botos Jánosné született: Virág Margit
elhunyt 2019. december 16-án élt 88 évet
Tokaj Tamás János
elhunyt 2019. december 17-én élt 58 évet

Színházlátogatás
Újabb előadások megtekintésére lesz
lehetőség a Madách Színházba:
2020. március 28. (szombat) 19 órakor:
Anna Karenina
jegyárak:
4.100 Ft vagy
5.000 Ft

Híreinkről, programokról többet és részletesebben a
www.szigetbecse.hu weboldalon olvashat
LAPZÁRTA: 2020. március 25.
Kiadja Szigetbecse Képviselő-testülete. • Felelős szerkesztő: Lumei Sándorné •
Felelős kiadó: Szigetbecse jegyzője.
A szerkesztőség címe: Szigetbecse, Petőfi S. u. 34. • e-mail: becsekronika@gmail.com •
Nyomda: Press+Print Kft. •
Megjelenik: kéthavonta

2020. április 5. (vasárnap) 19 órakor:
József és a színes szélesvásznú álomkabát
jegyárak: 4.600 Ft vagy 5.700 Ft vagy
7.000 Ft
Mind a két előadásra külön busz viszi a
látogatókat Szigetbecséről. A busz költsége
a jegyáron felül lesz.
Jelentkezés: Csoba Attilánénál
telefonon: 06 20 4719813,
e-mailben: csobakriszta65@freemail.hu

