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SZIGETBECSEI
KRÓNIKA
Kedves Szigetbecseiek!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, családjaikat, szeretteiket és barátaikat az új évben!
Ha végére érünk valaminek, erős késztetést érzünk arra, hogy visszatekintsünk
a magunk mögött hagyott időszakra. Ilyenkor visszanézünk az elmúlt évre, és
összegezzük mindazt, ami velünk, vagy éppen körülöttünk történt.
Polgármesterként, nekem elsősorban a településünkért 2021-ben a Képviselőtestülettel együtt elvégezett munkánkat kell értékelni. Úgy érzem, sikeres esztendő van mögöttünk. Büszke vagyok az elért eredményeinkre. Célkitűzéseinket, terveinket sikerült megvalósítani, döntéseinkkel pozitív változást hozni a falu életében. Sok régi álom vált valóra a tavalyi évben is. Számos nehézség ellenére több
beruházást sikerült elkezdenünk, fejlesztenünk, befejeznünk, átadnunk annak érdekében, hogy otthonunk, Szigetbecse gyarapodjon.
Köszönöm a közszolgálatában dolgozóknak, a szociális és egészségügy területén feladatot ellátóknak, az óvodai dolgozóknak, az iskola oktatóinak, nevelőinek,
az Önkormányzatban és intézményeiben dolgozó kollégáknak az egész éves fáradozásaikat!
Köszönet és elismerés illeti a Képviselő-testület tagjait, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat, a civil szervezetek, a sportegyesületek tagjait, a helyi egyházak
vezetőit, híveit, a község vállalkozóit és önkéntes segítőit, mert lehetőségeikhez
képest mindent megtettek településünk fejlődése, gyarapodása, a közösségi érzés
erősítése érdekében!
Köszönöm Önöknek, szigetbecseieknek hogy településünk jó hírét megőrizve,
egymást támogatva, hittel, bizalommal fordulva egymás felé élhetjük hétköznapjainkat! Kérem Önöket, legyenek aktív résztvevői és részesei rendezvényeinknek,
kulturális programjainknak, valamint a településünk fejlődése érdekében tett gazdasági és társadalmi folyamatoknak!
A 2022-es év is új kihívások elé állít bennünket, de mi megerősödve, határozottan, bizakodva, ám kellő körültekintéssel vágunk neki az új évnek – számítva
minden kedves szigetbecsei lakos segítségére.
Mindenkinek jó egészséget, bajoktól, megpróbáltatásoktól mentes, békés, gazdag és boldog új esztendőt kívánok!
Sósné Michélisz Edina polgármester
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Szigetbecse Községért Közalapítvány
2021. évi munkájáról tájékoztatás
Marika pénzbeli támogatását. Anyagi hozzájárulást is kaptunk az
ALGÉP BAU Kft.-től (homok formájában) és a BB Kevebeton
üzemtől (kész beton formájában). Ezenkívül önkéntesek bevonásával, ástunk, lapátoltunk, betonoztunk. Az egész projekt menedzselését mi bonyolítottuk le.
E számunkra nagy projekten kívül még pályázatot adtunk be a
Balassi téren lévő rossz állapotban lévő – volt daráló – épületének
felújítására, valamint működési költségekre. Mindkét pályázatot
elnyertük.

Közalapítványunk munkáját az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló jogszabályokban foglaltak, valamint az alapító önkormányzat célkitűzésének figyelembevételével végzi.
Alapítványunkat Szigetbecse Község Önkormányzata 1991.
december 17-én hozta létre, 1992. április 10-én bírósági végzéssel
jogerőre is emelkedett. Azóta is folyamatosan, közhasznú szervezetként működünk.

Programjaink, rendezvényeink megtartását még gátolta a Covid19
járvány és a vele járó szigorú intézkedések. Ennek ellenére, úgy
gondolom, sikeresnek mondhatjuk az Anyák napi községi rendezvényt, ahol a gyermekek emblémáit helyeztük fel az Életfára.
Ebben az évben szerveztük meg először közösen a község adventi ünnepségét, melyet összekapcsoltunk a betlehemi jászol felállításával és a Mikulásfutással. A gyermekek nagy örömére Mikulásvonatot is rendeltünk, melyre felszállva megnézhettük községünkben a szép ünnepi kivilágításokat. A falunap bevételei,
költségei egy részének lebonyolítását szintén alapítványunk végezte el. Ez évben is értékeltük iskolás gyermekeink tanulmányait, közösségi munkáját. Így a legjobb tanulót „Az év tanulója” díjban részesítettük.

Alapítványunk feladatait a 7 tagú kuratórium látja el.
Tagok: Lumei Sándorné, Czár János, dr. Csernyi Zsuzsanna,
Gellai Zsanett, Horák György, Schmidt Mihályné, Szűcs Ferencné. A kuratórium tagjai társadalmi megbízatásúak, munkadíj
és tiszteletdíj nélkül végzik, végezzük tevékenységünket. A 30
éves évforduló alkalmából tervezünk egy összeállítást elkészíteni
az alapítvány eddigi munkájáról, céljainak megvalósításáról.
Jelen beszámolóban az előző év gazdálkodási és szervezési feladatairól adunk számot.

A 2022-es évhez is lendülettel, szorgalommal fogunk hozzá.
Figyelemmel kísérjük az önkormányzat terveit, célkiűzéseit, a lakosság ötleteit, amiben tudunk részt veszünk, és várjuk a beruházási munkáink, egyéb közös rendezvényeinkhez az anyagi támogatást.
Amennyiben egyetért célkitűzéseinkkel, terveinkkel, elégedett
munkánkkal, kérjük Önöket, a lakosságot, a vállalkozókat, támogassák alapítványunkat az szja 1%-ának felajánlásával, vagy
pénzben, egyéb formában.

Legtöbb időt, munkát és pénzt igénybe vevő feladatunk a FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési Egyesület által meghirdetett
„Élhető terek és innovatív kezdeményezések a helyi közösségek
számára” című LEADER pályázat lebonyolítása volt. Ezt a
vidékfejlesztési támogatást utófinanszírozásként kaptuk meg, így
előre meg kellett teremtenünk a pályázatban megjelölt beruházásokra az anyagi forrást, ami ilyen kis alapítványnak nem volt egyszerű. Élve a 8 millió forintos elnyert támogatási lehetőséggel, s
hogy erről csak úgy nem mondhatunk le, sok küzdelem árán, de
végigvittük a projektet. Így tudtuk megvalósítani a tanösvényünkön a fedett tűzrakó helyet, a kis kalandparki eszközöket, a fitnesz
parkot, a községi rendezvényekhez szükséges hangtechnikai berendezéseket, a „Szigetbecse” kiadványt, valamint a községben
kihelyezett információs, turisztikai táblákat. A megítélt közel 8
millió forintos támogatás utolsó részletét 2022. év elején kaptuk
meg. Az összes beruházási költséghez azonban még közel 1,5
millió Ft-ot kellett hozzátennünk az időközben megemelkedett
építési költségek miatt. Ezúton is megköszönjük a Sziget-csücske
TE, a Szigetbecse Község Önkormányzat és Szabó Béláné,

Alapítványunk számlaszáma:
OTP Bank Ráckeve:
11742070-20009616
Adószámunk: 19180650-1-13
Lumei Sándorné
Szigetbecse Községért Közalapítvány Kuratórium elnöke
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Bevétel
LEADER pályázat ez évi utólagos támogatása
Épület felújításra MFP pályázati támogatás
Szigetbecse Község Önkormányzat támogatása
Bethlen G. Alapkezelő működési pályázat
Könyvértékesítés
Adventi ünnepségre Önkormányzat támogatása
Kulturális célú támogatás
Személyi jövedelemadó 1 % felajánlás
Falunapi lakossági támogatás
Összes bevétel
Kiadás
LEADER (fitnesz, hangtechnika, kiadvány, műszaki
ellenőr)
Falunapra
Anyák napi ünnepségre, embléma felrakása
Advent, mikulásfutás, betlehemi ünnepség
Év tanulója díj és serleg
Fényképezőgép vásárlás (pályázati ktg.-ből)
Működési költség (karbantart., fűnyírás, pály.díj,
közjegyző, stb.)
Bankköltség
Összes kiadás

Ft-ban
2 964 304
5 966 600
500 000
300 000
333 000
150 000
35 000
502 431
1 074 295
11 825 630

3 607 638
952 460
87 199
332 085
27 400
149 900
96400
123 191
5 376 273
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Lumei Sándorné, Jolika 2015 elején Pap Kornéliától vette át a Szigetbecsei
Krónika szerkesztését. A lap szellemiségét tiszteletben tartva olyan krónikát szerkesztett, amit nagy örömmel vettek kézbe Szigetbecse lakói. Érezték, hogy Róluk,
Nekik és Értük íródik e lap, mely hírekben gazdag, színes és informatív tartalommal
bírt mindig. Nemcsak szerkesztőként, de újságíróként is korrekt, alapos munkát végzett, fotói pedig mindenkor emelték az újság színvonalát. Szívét-lelkét beleadta a
munkába, melyet 2021 decemberéig végzett! Szigetbecse polgármestere, Sósné
Michélisz Edina, a Képviselő-testület és a lap rendszeres Olvasói nevében köszönjük lelkiismeretes tevékenységét és hasonlóan sikeres munkát kívánunk utódjának,
Deminger Ágnesnek!

Kedves Olvasó!
A Szigetbecsei Krónika szerkesztési feladatait ez évtől új munkatárs látja el. Egyéb elfoglaltságaim, leterheltségem miatt
nem vállaltam tovább ezt a megbízatást. Hálás vagyok és ezúton megköszönöm azoknak az embereknek, családoknak a kedvességét,
hozzáállását, akik újságírói mivoltomban beengedtek kicsit a magánéletükbe, otthonukba, kinyíltak előttem, s engedték, hogy a nekem
elmondott érzéseiket, örömüket, bánatukat, életük fontos részét leírhassam, és ezzel együtt átadhassam az olvasók felé is.
Megköszönöm a krónika összeállításában résztvevő szervezetek, intézmények, magánszemélyek írásait, cikkeit! Munkájukkal jelentősen hozzájárultak a lakosság tájékoztatásához.
A közösségi munkától továbbra sem válok meg. Részt veszek minden olyan feladatban, célkitűzés végrehajtásában, amelyben tudok
segíteni, ahol szükség van a munkámra. Továbbra is ellátom az alapítványi és a helyi képviselői megbízatásomat, dolgozok az elnyert
fejlesztési pályázat lebonyolításában is. Most készítek egy színes kiadványt a tanösvényünk élővilágának bemutatásáról. A napokban
indítunk el egy fotópályázatot az André Kertész szoboravató ünnepségre. Szervezés alatt van a volt szigetbecsei termelőszövetkezet életét bemutató kiállítás, melyet a falunapra szeretnénk elkészíteni. A Szigetbecsei Krónika szerkesztéséhez sikeres munkát kívánok
Deminger Ágnesnek!
Lumei Sándorné

„Szigetbecse a mi kis falunk” fotópályázat
Szigetbecse Község Önkormányzata a 2022 tavaszán
átadásra kerülő André Kertész szobor avató ünnepsége alkalmából „Szigetbecse a mi kis falunk” címmel fotópályázatot
hirdet két kategóriában:

1. „Életképek falunkban”
2. „Tájkép falunkról”
Az 1. kategóriában pályázóktól olyan fotókat várunk, melyek kifejezik a községünkben élő emberek hétköznapi életének eseményeit, szokásait, érzelmeit, szomorúságát és szomszédi, emberi kapcsolatokat, helyi közösségi eseményeket
örökítenek meg.
A 2. kategóriában pályázóktól községünk jellegzetes épületeit, természeti és környezeti értékeit, tájait megörökítő
fotókat várjuk. Személyenként maximum 5-5 fotó küldhető
be témakörönként külön-külön is. Digitálisan a fotopalyazat
szigetbecse@gmail.com címre, vagy adathordozón a szigetbecsei könyvtárban (Szigetbecse, Makádi u. 43.) adhatók le. A pályázathoz kérünk leadni egy kísérőlevelet, melyben szerepeljen a pályázó jeligéje, a pályázati kategória, a fotó címe. A mellékelt fotók
ezek alapján legyenek megjelölve.
Nevezési díj nincs. Nagyfelbontású fotókat várunk, legalább 28 Mpx (4724 x 5906 pixel) felbontásúakat. A fotókat díjazzuk és a
legszebbek az André Kertész Emlékházban kiállításra kerülnek. A kiállítás megnyitójára a pályázó meghívást kap.
A fotók beadási határideje: 2022. március 31.
Szigetbecse Község Önkormányzata
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Tájékoztatás 2021. december – 2022. január hónapban
meghozott önkormányzati döntésekről
Szigetbecse Község Önkormányzatának képviselő-testülete a karácsonyi és az újévi időszakban is teljes lendülettel dolgozott. A 2021.
december 7-én (rendes és zárt) december 15-én (rendkívüli) 2022.
január 12-én (rendes) és január 27-én (rendes és zárt) testületi üléseken az alábbi döntéseket hozta:
2021 decemberében
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szigetbecse Község Önkormányzat vonatkozásában a 2022. évi Belső
ellenőrzési tervet elfogadta.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete változatlan formában elfogadta Szigetbecse Településfejlesztési koncepciója 2021. év októberi tervezetét, azt a tovább tervezés alapjául
megfelelőnek tartotta.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata szervezésében megvalósult
2021. évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos beszámolót elfogadta, és
a ténylegesen felmerült bruttó: 366.525 Ft összeget a 2021. évi költségvetés terhére finanszírozza. Továbbá a 2022. évi szúnyoggyérítési feladatok közös ellátására Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződést. A képviselő-testület
kötelezettséget vállalt a szerződésben szereplő tervezett szúnyoggyérítés (légi kémiai, földi kémiai, biológiai) és szakértői díj költéségre 1 365 826 Ft biztosítására, mely költségeket a 2022. évi
költségvetéséből finanszírozza.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy indulni kíván a kerékpárút TOP Plusz-1.2.1-21
pályázaton. A képviselő-testület a pályázati anyag összeállításával,
benyújtásával a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével, azaz a
projektmenedzseri feladatokkal a Tempo Consulting Kft.-t bízza
meg. Továbbá a projekthez kapcsolódó jogi képviselettel dr. Molnár
Erika ügyvédet bízza meg.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 76 és a 79/2 hrsz-ú saját tulajdonát képző ingatlanból
három önálló telket alakít ki, melyből a 76/1 hrsz.-ú telek 706 m2, a
76/2 hrsz.-ú telek 1388 m2 és a 76/3 hrsz.-ú telek 1353 m2 terület
nagyságú lesz.
A képviselő-testület a telkek közül a 76/3 hrsz.-ú 1353 m2 terület
nagyságú önálló ingatlant jelöli ki bölcsődeépítés céljából. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekalakítási
eljárás megindítására és az ehhez szükséges dokumentáció elkészítésére vonatkozó szerződés megkötésére arra jogosult földmérővel. Az Önkormányzat az eljáráshoz kapcsolódó költségeket a 2021.
évi költségvetésének tartalékkerete terhére finanszírozza.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
VEKOP-6.1.1-21-2021-00029 azonosító számú projekthez kapcsolódó építési engedélyezési és kiviteli szintű tervdokumentáció elké-

szítése tárgyában beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb
árajánlatot adó Reszegi István egyéni vállalkozót bízta meg.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
VEKOP-6.1.1-21-2021-00029 azonosító számú projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása tárgyában beérkezett
árajánlatok közül a legkedvezőbb árajánlatot adó Expertus Projekt
Kft.-t bízta meg.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött, ahogy az előző években is, az OTP Bank Nyrt.-től történő
folyószámlahitel felvételéről. A hitel futamideje a szerződéskötés
napjától 2022. december 23-ig tart. A folyószámlahitel egyfajta biztonsági tartalék az Önkormányzat fizetési számláján, melynek
igénybevételére eddig még nem került sor. A rendelkezésre tartott
összeg legfeljebb 10 000 000 Ft 2022. szeptember 30. napjáig, 22.
október 1. napjától 7 500 000 Ft-ra csökken a fenntartott folyószámlahitel keret. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést
aláírja az Önkormányzat képviseletében.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy nem támogatja a dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány kérelmét a Szigetszentmiklósi Rendelőintézet javára.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 fő
szociálisan rászoruló kérelmét támogatta a tavalyi évről megmaradt
hasított tűzifából. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a megmaradt szociális keretből további 10 kaloda tűzifát vásárol a szociálisan rászoruló személyek részére.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Szigetbecsei Tóparti Óvoda 2021. évi bérmaradványa év végi jutalom címén a dolgozók között egyenlő arányban
kifizetésre kerüljön pénzjuttatás formájában.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy alapítóként részt vesz a Ráckevei-Soroksári Dunaág
Turizmusfejlesztési Klaszter létrehozásában. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
***
2022 januárjában
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program 2022.
évi „MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” megnevezésű pályázati kiírásra a 2321 Szigetbecse, Petőfi S.
utcának az új óvodától a Kereszt utcáig tartó szakaszára. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a pályázatírói feladatok elvégzésére
a Tempo-Consulting Kft.-t bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
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Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program
2022. évi „MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok fejlesztése” megnevezésű pályázati kiírásra a 2321
Szigetbecse, Petőfi S. utca 32. szám alatti (76 hrsz) önkormányzati tulajdonú ingatlanon egy 6,20 x 5 m alapterületű tároló, garázs építése céljából. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a
pályázatírói feladatok elvégzésére a Tempo-Consulting Kft.-t
bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy a KLIK Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
pályázatot nyújtson be a Magyar Falu Program 2022. évi „MFPITF/2022 Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba
fejlesztése” megnevezésű pályázati kiírásra a Szigetbecse-Makád
Általános Iskola számára fiú, lány, tanári torna öltöző és mosdó,
valamint egy szertár kialakítására.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program 2022.
évi „MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” megnevezésű pályázati kiírásra
melyből a Szigetbecse, Balassi tér, Akácfa utca és a Lórévi utca egy
szakasza a (az Akácfa u. – Lórévi utca kereszteződéstől) a Makádi
útig kerülne felújításra. A képviselő-testület pályázatírói feladatok
elvégzésére a Tempo-Consulting Kft.-t bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy pályázatot nyújt be a „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_Plusz-3.3.2-21” megnevezésű
pályázati kiírásra a Szigetbecsei orvosi rendelő bővítésére.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy nem kíván pályázatot benyújtani a Belügyminisztérium által 2022. évre kiírt pályázatokra, mivel nem kíván a pályázati célok megvalósításához önerőt biztosítani.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
1/2022.(I.15.) önkormányzati rendeletével módosította a 2021. évi
szociális tüzelőanyag juttatásának szabályairól szóló 16/2021.
(XI.15.) önkormányzati rendeletét.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szigetbecse Község Önkormányzat weboldal korszerűsítésére, karbantartására érkezett árajánlatok közül a PCP Informatikai Kft.
árajánlatát fogadta el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy támogatja a Református Dunamenti Kistérségi
Diakónia Majosházai Hospice Ház kérelmét 100 000 Ft összegben a
2022. évi költségvetési keret terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
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2/2022.(I.15.) önkormányzati rendeletével módosította a települési
támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2015. (II.26.)
önkormányzati rendeletét.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az André Kertész Múzeum udvarának rendezésére
(a szobor felállítása előtt) a 2 db akácfa, 3 db nyírfa, 1 db fenyőfa és
a középen lévő 1 db nagyméretű nyárfa kivágására beérkezett
árajánlatok közül a legkedvezőbb árajánlatot fogadja el, mely költségét az André Kertész képek bérbeadásából befolyó bevételből
finanszírozza.
***
1. Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megállapította, hogy Sósné Michélisz Edina polgármester illetménye 2022. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71.§ (2) bekezdés
és (4) bekezdés alapján
(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta
illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 forint.
(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának
időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege
megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 90%ának összegével.
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 40%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;
b) 50%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 55%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 60%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 65%-a az 5001-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
f) 75%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
g) 85%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.
2. Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megállapította, hogy Sósné Michélisz Edina polgármester 2022.
január 1. napjától illetményének 15%-ában meghatározott költségtérítésre jogosult a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71.§ (6) bekezdése alapján.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-juttatásának 2022. évi keretösszegét meghatározta, és felhatalmazta az általános helyettesítési feladatokkal megbízott alpolgármestert a cafetéria-szabályzat aláírására. Szigetbecse
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szigetbecse község
polgármestere 2022. évi szabadság ütemezését a jóváhagyta.
***
1. Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Csoba Attiláné alpolgármester tiszteletdíját 2022. január 1. napjától a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 22%ában állapította meg.
2. Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Csoba Attiláné alpolgármester részére 2022. január 1. napjától
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járó költségtérítést a tiszteletdíja 15%-ának megfelelő összegben állapította meg.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szigetbecsei Tóparti
Óvoda 2022. évi költségvetési tervezetét
86 424 649 Ft bevételi és kiadási főösszeggel
elfogadta. Felkérte az aljegyzőt, hogy intézkedjen arról, hogy a Szigetbecsei Tóparti
Óvoda 2022. évi költségvetési tervezete a
Szigetbecse Község Önkormányzat 2022.
évi tervezetébe az elfogadott főösszeggel
beépítésre kerüljön.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szigetbecsei Tóparti
Óvoda dolgozóinak 2022. évre nettó 8 000
Ft/fő/hó Cafeteria juttatást biztosított a 2022.
évi költségvetés terhére. Szigetbecse Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetbecsei Tóparti Óvoda dolgozóinak 2022. évi
Cafeteria juttatás szabályzatát elfogadta.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX.tv. 80.§ (2) bekezdése értelmében a Szigetbecsei Német
Nemzetiségi Önkormányzattal 2020. február
12-én megkötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt változatlan formában hatályában fenntartotta.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2022. évben átadásra kerülő André Kertészszobor avató ünnepség alkalmából fotópályázatot hirdet „Szigetbecse a mi kis falunk címmel” tájkép, portré és falusi életképek kategóriában.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 440 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Szigetbecse Községért Közalapítvány részére a Daráló pályázat
megvalósításának elősegítésére, ezenfelül az önkormányzat elkülönített 300 ezer Ft-ot a villanyóra bekötés költségeire a 2022. évi költségvetés terhére.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy nem kíván olyan önkormányzati rendeletet alkotni,
amelyben korlátozná az egy naptári éven belül szálláshely szolgáltatás céljára felhasználható napok számát.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Robert Capa Kortárs Fotográfiai
Központ részére átadásra került André Kertész fotók közül 50 db
képet kölcsönadjon a pécsi Zsolnay Örökségvédelem Nonprofit Kft.
kiállítótermében 2022.03.31 és 05.15-e között megrendezésre kerülő André Kertész kiállításra. Ezért a hozzájárulásért a Capa Központ
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a kölcsönzési díj felét, azaz 275 000 Ft + Áfa összeget fizet Szigetbecse Község Önkormányzatának. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a szociális tűzifa kérelmet benyújtott 4 kisgyermekes
család részére egyformán legyen szétosztva az udvarban lévő tűzifa,
és emellett a pályázatos tűzifából is kapjanak 1 erdei m3-t, a többi 29
kérelmező között pedig a pályázatos tűzifa egyformán 2 erdei m3
kerüljön kiosztásra.
A fentiekből is jól látszik, hogy a képviselő- testület és a hivatal dolgozói folyamatosan azon munkálkodnak, hogy településünk fejlődjön, szépüljön.
Csománé dr. Dreska Hajnalka
aljegyző
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Helyi adókötelezettség teljesítésével kapcsolatos változásokról
Tisztelt Adózók!
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a postai költségek csökkentése érdekében 2022-es adóévtől kezdődően a fizetendő adókról
szóló értesítés egy alkalommal kerül kiküldésre.
A február hónap végén, illetve március elején kiküldött fizetési
értesítés tartalmazni fogja a magánszemélyek kommunális
adója, az építményadó, a telekadó tekintetében a 2022. év I félévi és a II. félévi befizetéshez szükséges készpénz-átutalási megbízásokat (csekkeket).
Iparűzési adó tekintetében a vállalkozók, vállalkozások elektronikus úton a II. félévi adóról augusztus végén, szeptember
elején is kapnak értesítést, mert a 2021. évi iparűzési adóbevallás
benyújtása és feldolgozása után kerül előírásra a szeptember 15-ig
esedékes adóelőleg.
Magánszemélyek kizárólag egyszer kapnak értesítést, ezért kérem, szíveskedjenek figyelmet fordítani a II. félévi adófizetési
kötelezettség teljesítéséhez szükséges csekk megőrzésére, melyet majd szeptember 15. határidővel kell befizetni.
***
Helyi adókban 2022. március 16.-ig fizethetők meg pótlékmentesen az esedékes adók, adóelőlegek.
A gépjárművel kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. évtől a
Nemzeti Adó és Vámhivatal látja el, ezért kérjük, hogy a 2022. évi
gépjárműadó fizetési kötelezettségüket ne az Önkormányzat
felé teljesítsék!
Fontos azt tudniuk, hogy ingatlan adás-vétel esetén az eladót
és a vevőt egyaránt terheli a bevallási kötelezettség. Az eladó
esetében a bevallás benyújtásával kerül megszüntetésre az
adókötelezettség az adott ingatlan vonatkozásában, míg a vevő
esetében a bevallás benyújtásával kerül előírásra az építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója.

Azonban, ha az eladó nem tesz eleget bevallási kötelezettségének, az eladott ingatlana után továbbra is előírásra kerül az adó,
hiszen nem áll rendelkezésre olyan irat, ami alapján az adóhatóság
jogosult lenne eljárni. Az önkormányzati adóhatóság – a törvény
erejénél fogva – úgy tudja megváltoztatni a határozati előírásait, ha
az érintett adózó bevallási nyomtatványon eleget tesz bevallási
kötelezettségének.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 18.§-a alapján,
az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az
adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított
tizenöt napon belül – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon
– jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.
A Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Földhivatala nem szolgáltat adatot az ingatlan-tulajdonban bekövetkezett
változásokról, így az önkormányzati adóhatóságnak – adózói bevallás hiányában – nincs tudomása a tulajdonos-váltásról. Hiába történik meg a változás földhivatali nyilvántartásba történő bejegyzése,
az nem mentesíti a feleket az adóbevallási kötelezettségük alól.
Összefoglalva: mind az adókötelezettség keletkezésről, mind
annak megszűnéséről, illetve bármilyen, a tulajdonost, illetve
az adótárgyat érintő változásról (hasznos alapterület változás,
lebontás, hozzáépítés stb.) az érintett adózóknak bevallási kötelezettséget kell teljesíteniük.
Amennyiben az adózással kapcsolatban kérdéseik merülnének
fel, egyeztetni szeretnének, vagy fizetési könnyítést szeretnének
kérvényezni, azt a 0624-513-510 es telefonszám 6-os mellékén,
valamint az ado@szigetbecse.hu email címen tehetik meg, valamint adatbejelentéshez az űrlapokat a www.szigetbecse.hu email
címen, ill. az Elektronikus Önkormányzati Portálon www.ohp20.asp.lgov.hu keresztül elektronikus úton is beküldhetik.
Együttműködésüket köszönöm!
Csománé dr. Dreska Hajnalka aljegyző

JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN
Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet: egészségkárosodást, megaláztatást, igazságtalan kényszerkezeléseket vagy akár
egy szeretett családtag elvesztését.
Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel ilyen panaszokkal, így szinte nincs olyan pszichiátriai jogsértési eset,
amelyben ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén kivizsgálásokat indítanak, és eljárnak a megfelelő hatóságoknál. Aki szükségtelenül
elvégzett pszichiátriai kezelések miatt elveszti egy szerettét, gyakran magára marad a gyásszal, pedig felelősségre vonással elejét vehetjük, hogy másokkal is megtörténhessenek hasonló esetek. A pszichiátriákon átélt traumák, lekötözések, kényszerkezelések szintén életre
szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható az igazságszolgáltatás. A jogvédőknek számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve, hogy a károsult kártérítést kapjon. Az alapítvány egy nemzetközi
emberi jogi szervezet, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) hazai csoportjaként működik. Magyarországon is sok még
a teendő, hiszen hazánkban is használnak még elektrosokkot, szállítanak kényszerrel a pszichiátriára embereket – a megalázó bánásmóddal, az emberi jogok elhanyagolásával kapcsolatban az Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos alkalommal felemelte már a szavát a hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek még ma is rendszeresen sértik a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért nagy szükség van
egy olyan jogsegélyszolgálatra, amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány +36-1/342-6355, +36-70/330-5384
(minden hétköznap 9.30–17 ó) panasz@cchr.hu info@cchr.hu
www.cchr.emberijogok.hu
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FONTOS ELÉRHETŐSÉGEK
Segélyhívó központ:

112
A 112 az Európai Unió tagállamainak a nap 24 órájában hívható segélyhívó száma, amelynek
hívásával azonnali segítség kapható a készenléti szervektől
(Rendőrség, Mentőszolgálat, Katasztrófavédelem)

Szigetbecse Közös
Önkormányzati Hivatal
2321 Szigetbecse, Petőfi S. u. 34.
Telefonszám:

06-24/513-510

A 112-es segélyhívó szám minden nyilvános, vezetékes és mobiltelefonról ingyenesen hívható.

szigetbecse@szigetbecse.hu
Mellékek:
2. aljegyző
jegyzo@szigetbecse.hu
3. polgármester
polgarmester@szigetbecse.hu
4. iktatás
iktatas@szigetbecse.hu
5. pénzügy
penzugy@szigetbecse.hu
6. adó
ado@szigetbecse.hu
7. igazgatás
igazgatas@szigetbecse.hu
Az ügyfélfogadás rendje a
székhelyen:
Hétfő: 13.00 - 18.00 óráig
Szerda: 8.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig tart.
A jegyző ügyfélfogadási ideje
Szigetbecsén:

Kormányablak és ügysegéd
ügyfélfogadása
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy 2020. augusztus 5-től
a Ráckevei Járási Hivatal

SZIGETBECSEI
ÜGYSEGÉDJÉNEK
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:
minden hónap első szerdáján
8:30-tól 9:30-ig tart.
Figyelem!
Ügyintézésre a Ráckevei Járási Hivatal
Hatósági Osztályán
(Ráckeve, Szent István tér 4.)
is lehetőség van.
Telefonszám: (24) 889-800.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 16:00
Kedd: 8:00 – 12:00
Szerda: 8:00 – 18:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00
Péntek: 8:00 – 12:00

DTKH Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Telefonos ügyfélszolgálat: 06-53/500-152, 06- 53/500-153 ugyfelszolgalat@dtkh.hu

hétfőn 13.00 – 18.00 óráig,
pénteken 8.00 - 12.00 óráig tart.

Tájékoztatás konténer igénylésről:https://dtkh.hu/kontener-igenyles
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FONTOS ELÉRHETŐSÉGEK
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Lazur Erika védőnő
Telefonszám: 06-30/374-8609
vedonobecse@gmail.com
Védőnői tanácsadás: kedd 8.30-12.30

Szigetbecse háziorvosi
rendelés

Dr. Csernyi Zsuzsannával együtt tartott gyermektanácsadás:
kedd 13-15 óra
2321 Szigetbecse, Makádi u. 42.

2321 Szigetbecse, Makádi u. 42.
Háziorvos: dr. Csernyi Zsuzsanna
Rendelési idő:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

13-16 óra
9-12 óra
13-16 óra
9-12 óra
9-12 óra

Email: rendelobecse@gmail.com

06-24/417-179.
Rendelési és készenléti időben a
háziorvos a 06-30/194-0213 telefonszámon elérhető.

Ráckeve Város Szakorvosi
Rendelőintézete

Péntek 12.00 órától hétfő
reggel 7.00 óráig, valamint
ünnepnapokon előző nap
délután 5.00 órától ünnep
utáni nap reggel 7.00 óráig a
Ráckeve, Szent István tér 5.sz.
alatt működő központi orvosi
ügyelet fogadja a betegeket.

Telefonszám:
06-24/385-342
MVM NEXT
ENERGIAKERESKEDELMI KFT.
hibabejelentő (közvilágítás is):

06-80/38-39-40

ugyfelszolgalat@mvm.hu

Telefonszám: 06-24/415-384
topartiovi@gmail.com

Szigetbecse-Makád
Általános Iskola
Telefonszám: 06- 24/513-521
titkarsag@becsesuli.hu

Időpontkérés, előjegyzés:

06-24/519-200
Az aktuális rendelési időről az Intézet
honlapján lehet tájékozódni
www.szakrendelo.rackeve.hu

Ráckeve és Környéke
Család- és Gyermekjóléti
Központ

Szigetbecsei Könyvtár
(Könyvtári, Információs és
Közösségi Hely)
Nyitva:
Kedd, szerda: 8-11 és 12-15:30
Csütörtök: 8-11 és 12-17:30
2321 Szigetbecse, Makádi u. 43.

Telefonszám: 06-24/789-236
ügyfélfogadása a Szigetbecsei Közös
Önkormányzati Hivatal irodájában:
keddenként 8-9 óra.

Központi orvosi
ügyelet:

2321 Szigetbecse, Petőfi S. u.23.

2321 Szigetbecse, Makádi út 44.

Rendelkezésre állási idő:
hétfőtől csütörtökig: 07:00-17:00
péntek: 07:00 - 12:00 óra

Háziorvosi rendelő telefonszáma:

Szigetbecse Tóparti
Óvoda

Telefonszám: 06-24/404-328

szigetbecsekulturkoz@gmail.com

Petőfi Sándor Közösségi
Színtér
2321 Szigetbecse, Makádi u. 43.

Készenléti szolgálat:

Telefonszám: 06-24/789-236

06-70/333-9885

szigetbecsekulturkoz@gmail.com

OPUS-TIGÁZ hibabejelentés:

DAKÖV KFT.
2300 Ráckeve, Dömsödi u. 85.

Az alábbi telefonos elérhetőségünk
kizárólag üzemzavar bejelentésére,
illetve hibabejelentésre szolgál:

06- 80/300-300
Az alábbi esetekben azonnal hívja telefonszámunkat:
• gázszagot érez
• gázszivárgást, gázömlést észlel
• gázhiányt tapasztal

Tel.: 06- 24/519-380
ugyfelszolgalat.rackeve@dakov.hu
Hibabejelentés telefonon:
– ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban:

Szigetbecse 06-30/951-7200
– szennyvízelvezetéssel és –tisztítással kapcsolatban:

06-30/500-8619
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Tájékoztató az önkormányzat által adható
szociális ellátásokról
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati
rendelet alapján az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat igényelhetik a szigetbecsei lakcímmel rendelkező jogosultak, rászorultak:
1. TEMETÉSI TÁMOGATÁS:
Feltétele: az elhunyt és az eltemettető is szigetbecsei lakos, a
számlák az igénylő nevére szólnak. Csatolandó mellékletek:
halotti anyakönyvi kivonat, temetési számlák. A halálesetet
követő 6 hónapon belül igényelhető. A támogatás összege
20.000 Ft.
2. ESETI GYÓGYSZERTÁMOGATÁS:
Feltétele: az igénylő közgyógyellátásra nem jogosult, az egy
főre eső jövedelem egyedül élő esetén nem haladja meg a
71.250 Ft-ot, családban élő esetén az 57.000 Ft-ot, a havi
gyógyszerköltség pedig eléri vagy meghaladja a 7.125 Ft-ot.
Csatolandó mellékletek: jövedelemigazolás, háziorvosi igazolás. A támogatás mértéke a jövedelemtől függően százalékos, 8.550, 11.400, vagy 14.250 Ft.
3. ESETI TÁMOGATÁS:
Felétele: az igénylő létfenntartási
gonddal küzd, az egy főre eső
jövedelem egyedül élő esetén nem
haladja meg a 71.250 Ft-ot, családban élő esetén az 57.000 Ft-ot.
Csatolandó mellékletek: jövedelemigazolás, egyéb igazolás.
A polgármester – tekintet nélkül a
joghatóságára, valamint a hatáskörére és az illetékességére –
hivatalból köteles rendkívüli települési támogatást nyújtani, amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral vagy elháríthatatlan veszéllyel járna; ilyen esetben a támogatott jövedelmi helyzetének igazolásától el lehet tekinteni. Rendkívüli élethelyzet
különösen, ha a kérelmező – elemi
kár, baleset, bűncselekmény miatt
Szociális tűzifa hordás
anyagi segítségre szorul, – tartósan beteg, amely jelentős jövedelemkiesést, illetve költséget
jelent, – részére egyszeri, nagy összegű (minimum a kérelmező egy főre jutó jövedelmének 50%-a) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzése szükséges – előre nem tervezhető,
nagyobb anyagi kihatással járó rendkívüli élethelyzetbe került. A rendkívüli települési eseti támogatás összege 1.000 Ftnál kevesebb, de 30.000 Ft-nál több nem lehet.

4. OLTÓANYAG TÁMOGATÁS:
Feltétele: az igénylő a saját háztartásban nevelt gyermek
részére Rotarix oltóanyagot, illetve agyhártyagyulladást megelőző védőoltást vásárol és beadat. Csatolandó mellékletek:
oltóanyag megvásárlását igazoló számla, oltást beadó orvos
igazolása. A támogatás 60 napon belül igényelhető. A támogatás mértéke Rotarix oltóanyag esetén 20.000 Ft, agyhártyagyulladást megelőző védőoltás esetén 13.000 Ft.
5. LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:
Feltétele: a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme
egyedül élő esetén nem haladhatja meg 71.25 Ft-ot, családban
élő estén az 57.000 Ft-ot. Csatolandó mellékletek: jövedelemigazolás, négyzetméter igazolás. A támogatás összege a
háztartásban lakók számától és a lakás nagyságától függően
állapítható meg, de havi 1.000 Ft-nál
kevesebb nem lehet. A támogatást egy
évre kell megállapítani.
6. SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS:
Feltétele: az igénylő a született gyermeket saját háztartásában neveli és a
gyermek származási helye Szigetbecse, illetve az igénylő szülő életvitelszerűen Szigetbecsén tartózkodik.
Csatolandó mellékletek: a gyermek
születési anyakönyvi kivonatának másolata. A születést követő 6 hónapon
belül igényelhető. A támogatás összege 20.000 Ft.
7. ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGA TÁS:
Feltétele: az igénylő általános iskolás
korú gyermeket nevel saját háztartásában. A kérelem benyújtásának határideje az adott tanév megkezdése előtt
augusztus 15-től szeptember 1-ig. A
támogatás összege gyermekenként 10.000 Ft.
8. ÁRVASÁGI TÁMOGATÁS:
Feltétele: az árván/félárván maradt gyermek szigetbecsei lakos. Csatolandó mellékletek: halotti anyakönyvi kivonat.
A megárvulást követő 6 hónapon belül igényelhető. A támogatás összege gyermekenként 20.000 Ft.

A kérelem nyomtatványok az önkormányzati hivatalban kérhetők, vagy a www.szigetbecse.hu weboldalról letölthetők.
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A „Szigetbecse Kultúr köz” hírei
Októberben megérkezett a Magyar Nemzeti Múzeumba André Kertész 1163 fényképe, melyet a magyar
állam vásárolt meg 1,8 milliárd forintért. Jó lenne majd
együtt elmenni, megnézni!
2021-ben is sikerült fellelkesíteni községünk lakosait a
meghirdetett adventi ablakdíszítésre és ablakvadászatra.
Mintegy 50-en vettek részt az ablakkalendáriumos játékban, ahol mindenki nyert: a díszítők az alkotás, otthonuk
díszítésének örömét, a játékosok a vadászat és a jó levegőn való séták örömét. Természetesen a játék végén mindenki kapott kis ajándékot. A legnagyobb nyertes a falu
egészének közössége volt. Nagy öröm volt látni a versenyen kívüli, egyéni ünnepi díszeket is! A Szigetbecse
Kultúr köz FB oldalon jelentek meg a keresendő ablakok
fotói és a hónap végén egy kis összefoglaló videó is.
Szintén ezen a FB oldalon indult az adventi mesekalendárium is. Lehetett beküldeni karácsonyi meseajánlatokat
vagy személyesen elmondott meséket. Köszönjük a szép
mesemondást Ádám Valériának, Faragó Annának, Mayer
Juliannának, Olasz Annának és Schmidt Mihálynénak!
Még egy kis karácsonyi, könyvtári örömhír: a
Telegdi Ágnes
írónő által meghirdetett online
országos „Karácsonyi könyvtáros
dekorációs verseny”-en különdíjat nyertünk. 95
könyvtár mutatkozott be.
Az ünnepek elmúltával a Szigetbecse Községért Alapítvány
beleegyezésével, Bodor Attila és Bezsenyi Sándor segítségével
farsangi, busós életképet rendeztünk be a betlehemes házikóba,
ahova vártuk az ovisok és az iskolások által készített álarcokat is.
A fotón a Tóparti Óvoda Süni csoportjának álarcait is láthatjuk
a nagy busó mellett. A könyvtárban is volt egy kis kézműves,
mesés foglalkozás gyerekeknek, ahol mi is busóálarcot készítettünk. A február 14-i Valentin nap alkalmából a könyvtár ablakában
szívek és szerelmes könyvek jelentek meg és az ablak alatti feldíszített padon szerelmespárok készíthettek szelfit.
Január 22-én a Magyar Kultúra Napján, a FB oldalon a Szigetbecsén élő Barna fivérek, Olivér Solt, Marcell Botond és
Dorián Vajk gitáros, énekes, táncos műsorából készített videóval
emlékeztünk meg az ünnepről. Köszönjük a felvételeket
Temesvári Holdsugár Edinának! Szintén egy kis videó készült
Feigl Erika fotóiból a Tőzike Tanösvény behavazott bejáratáról.
Községünk hagyatéki tárgyakat kapott ajándékba, melyekből
sokan részesültek. A könyvtárnak is kiválasztottam egy fotelt és
néhány játékot. Legújabb helytörténeti kiadványaink a könyvtárban: a „Pest megye szíve-java” című könyv 2. kötete, melyben
szerepel Szigetbecse is! Szebeni Ilona „Haza fogunk menni” c.
málenkij robotról szóló írásában szigetbecsei lakosok is szerepelnek. Könyvtári szórólapunk is van a Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár jóvoltából.

Néhány szó a szakkörökről. 2021-ben sikerült megtartani 4
Szöszmötőlőt (gyermek kézműves foglalkozást) Kausitzné Károlyné Erzsike vezetésével. A Becsei dekupázs klub folyamatosan kéthetente tartja foglalkozásait Ádám Valéria irányításával.
Újdonság a HorgolOK, mely körben Györke-Fodor Andreától
tanulhatjuk meg a horgolás alapjait.
A Faluházba újabb, szépen felújított adomány érkezett
Babarczi Istvántól: egy kézzel hajtható morzsoló. Jól fel tudjuk
majd használni a népi játszótéren! Tud valaki adományozni 1-2
zsák csöves kukoricát a nyári foglalkozásokhoz a gyerekeknek?
Schmidt Sándor családjától pedig egy szintén kézzel hajtható
szecskavágót kaptunk. Köszönjük szépen!
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
elindította a második világháborúban hősi halált halt, megsebesült
és hadifogságba esett magyar katonák internetes adatbázisát. A
bárki számára hozzáférhető oldalon (iivh-katonahoseink.mili
taria.hu) 11 szigetbecsei születésű katonát találhatunk.
A Nemzeti Művelődési Intézet nyári Falusétáról készült filmfelvétele január végén került fel az NMI országos szakmai felületére, a jogyakorlatON-ra. Ezen a felületen ez már a 4. kisfilm
Szigetbecséről. Köszönöm a sétán velünk tartók segítségét! A film
megtekinthető a Szigetbecse Kultúr köz FB oldalon is. Akinek szeretné, a könyvtárban meg tudja nézni a videókat.
Figyelmükbe ajánlom a Monarchia Szimfonikus Zenekar két
becsei koncertjét. Az egyik április 10-én lesz a Petőfi Sándor Közösségi Színtérben. Címe: „Szereti Ön Schubertet?” A másik koncert a „Muzsikáló Templomkertek” keretében kerül majd megrendezésre a becsei templom udvarán. A bérletek beszerezhetők
Szigetbecsén is a közösségi színtér segítségével.
***
Szigetbecse Képviselő-testületének döntése alapján a 2022.
évtől én leszek a Szigetbecsei Krónika szerkesztője. Nagyon tisztelem elődeim, Pap Kornélia és Lumei Sándorné szerkesztői,
újságírói munkáját, igyekszem a lap általuk képviselt színvonalát
megtartani! Köszönöm a bizalmat!
Deminger Ágnes
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Megújult a szigetbecsei református imaház
Nagy örömmel élek a kedves felkérés adta lehetőséggel, hogy beszámoljak szigetbecsei református imaházunk
teljes felújításáról. Miközben Istennek
dicsőséget és hálát adva számba veszszük az elvégzett munkákat, egyúttal
köszönetünket fejezzük ki sokaknak,
akiknek szívügye volt és lett az Isten
háza külső-belső megújulása. Az
elmúlt évtizedek folyamatos állagmegóvási és karbantartási munkálatai
mellett is időszerű lett egy átfogó felújítás.
Az eredeti épülethez utólag hozzátoldott és mára már teljesen leromlott
állapotú, életveszélyes hátsó rész
elbontásra került. A tetőszerkezet
megerősítése után elkészült a teljes
héjazat és a csatornák cseréje. Újra kellett építeni a tornác elején és végén
lévő pilléreket. Ahol szükségessé vált,
ott kijavításra került a külső vakolat és
a festés. Az épületen belül az imateremként használt helyiség festését,
továbbá az épület hátsó részében a belső
burkolatok cseréjét és a helyiségek festését
is sikerült megvalósítani. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki Wágner Gáspár és
Szőgyényi Attila kivitelezőknek, akik mindenben korrekt, megbízható partnereink voltak. Szakértelmüket, igényes munkájukat
dicséri a megújult épület.
Sokak támogatása, jólelkű áldozatkészsége, munkája, adománya is „beépült” a megújult imaházba. A közel 7 000 000 Ft értékben elvégzett munkák fedezetét döntően a
Takaró András esperes úr vezette Délpesti
Református Egyházmegye építési támoga-

tása biztosította. Segítséget ajánlott Sósné
Michélisz Edina polgármester asszony és a
képviselő-testület, és lehetőségei szerint támogatást is nyújtott Szigetbecse Önkormányzata. Az elmúlt évek gyülekezeti gyűjtése kiegészült a szigetbecsei református hívek 2021-es adományaival, továbbá jelentős támogatást, adományt és munkafelajánlást kaptunk a ráckevei presbiterektől és
vállalkozóktól. Köszönet illeti Kovács
Krisztiánt (Profil Center) és Kevei Jánost,
Bozóki Gergelyt (Kevei Trans), akik szintén ügyünk mellé álltak. Mindvégig számíthattunk Kis Ferencné Marika, valamint Kis

Ferenc presbiterünk és hitvese Piroska
segítségére, továbbá igazi jó szomszédként Csendes Gábor segítő együttműködésére, valamint a munkálatok végeztével Simon Mihályné segítségére.
Még megoldandó feladat a tereprendezés és az épület hátsó részének
berendezése, hogy megfelelő környezetet biztosíthassunk a gyermekistentiszteletek megtartására is. Hiszen a
kéthetente tartott felnőtt istentiszteletek
mellett a becsei református gyerekeknek is tart hosszú évek óta nagy hűséggel istentiszteleteket Fásiné Marica
gyülekezeti tagunk.
Miért is vágtunk bele ebbe a nagy
munkába? Mert egyrészt erre kötelezett
minket elődeink áldozatkészsége, hűsége, amivel megteremtették és fenntartották a lehetőségét annak, hogy méltó
hajlékban dicsőíthessük Istent, gondviselő Atyánkat és Megváltó Krisztusunkat. Másrészt régi álmunk volt megteremteni a gyerekistentiszteletek méltó, alkalmas körülményeit is.
A szívünkben az a reménység él, hogy
nemcsak egy, a gyülekezetünk és a település számára is fontos és becses épület újulhatott meg, de Isten szeretete és Igéje elvégezheti a szívünk, hitünk és életünk napról
napra való megújítását is.
A megújult épület hívogatás is Istenünkhöz és a hívek közösségébe!
Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a dicsőség!
Kálmán Béla
református lelkipásztor

PROGRAMOK SZIGETBECSÉN
Március

Április

03. 17. és 03. 31. HorgolOK

04. 03. Országgyűlési képviselők választása

03. 05. Nőnapi bál

04. 07. Húsvéti gyermekfoglalkozás a könyvtárban 16 h

03. 05. e-hulladék gyűjtése 8-12 h

04. 08. és 04.22. Becsei dekupázs klub 16 h

03.10. Tavaszköszöntő gyermekfoglalkozás a könyvtárban 16 h
03.11. Március 15. ünnepély 18 h

04.09. Szöszmötölő: tojásfestés 14-17 h
04. 10. Monarchia Sz. Zenekar koncertje
„Szereti Ön Schubertet?” 18 h
04. 14. és 04.28. HorgolOK

03.18. és 03.25. Becsei dekupázs klub 16 h

04. 17. Tojásfutás 17 óra húsvéti bál 20 h
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Szigetbecse Sakk szakosztályának évnyitó
szakosztálygyűlése
A szigetbecsei sakk kör, majd sakk szakosztály megalakulása óta
hagyományosan január-február hónapban kerül sor a farsang kupa
sakk tornára, ami egyben a szakosztályunk első újévi rendezvénye
is. Idén egy kicsit rendhagyó módon az év első összejövetelén
évnyitó szakosztálygyűlést tartottunk, amelyen a szigetbecsei sakkcsapat életét meghatározó változásokról, történésekről szóló beszámolók is helyet kaptak. Ezt követően természetesen farsangi sakkverseny lebonyolítására is sor került. Rendezvényünkön a Szigetbecsei Sport Egyesület vezetőségének tagjai – Schmidt Mihály
egyesületi elnök, Riedl Béla és Sorodi László egyesületi tagok – is
megjelentek.
A szakosztálygyűlésen Schwarczenberger Zsolt Antal szakosztályvezető tájékoztatta a megjelenteket a sakk szakosztályt érintő
változásokról. 2022. évben két új taggal bővült a szakosztály létszáma, ezért a Pest megyei sakkbajnokság I. osztályában is erősorrend változást kellett bejelentenünk. Sajnos, a tagság bővülése ellenére sem javult jelentősen a szakosztály helyzete, mivel a tagság
átlagéletkora hatvan év felett van, sajnos több tagunk betegséggel is
küzd, továbbá a koronavírus okozta járványhelyzet miatt is váratlan
helyzetek adódhatnak. Szakosztályvezetői tájékoztató hangzott el
továbbá a Pest megyei sakkbajnokság I. osztályában eddig elért
eredményről és a tavaszi fordulókkal kapcsolatos várakozásokról is.

Bejelentés történt arról is, hogy Szigetbecse Község Önkormányzata a sakkcsapat rendelkezésére bocsátotta az Önkormányzat tulajdonában lévő kisbuszt, a sakk bajnokság idegenben megrendezésre
kerülő fordulóinak könnyebb megközelítése érdekében. Mivel korábban az idegenbeli mérkőzéseket a csapattagok személyautó felajánlásai útján tudtuk megoldani, a kisbusz felajánlása komoly
segítséget jelent a csapatnak, pihentebben érkezhetünk a néha jelentős távolságra lévő idegenbeli helyszínre. A sakk szakosztály nevében ezúton szeretnénk köszönetet mondani Polgármester Asszonynak a segítségért!
A gyűlés további részében Sorodi László egyesületi tag beszámolót tartott Szigetbecse Sport egyesület pénzügyi helyzetéről,
majd a már hagyományos farsangi sakkversenyre is sor került.
A versenyt a résztvevők száma miatt körmérkőzés formájában
rendeztük meg, egy mérkőzés során 2x10 perces gondolkodási idő
állt a versenyzők rendelkezésére. A verseny jegyzőkönyv vezetését
immár hagyományosan Losonczi Lajos tanár úr vállalta. A verseny
1-3. helyezettjét éremmel és oklevéllel jutalmaztuk.
A verseny végeredménye:
1. Katona Tamás,
2. Kiss László,
3. id. Leidl István.

A Pest megyei sakkbajnokság I. osztály
5. fordulójának eredménye
Ez év február 06. napján került megrendezésre a megyei I. osztályú bajnokság 5. fordulója. Szigetbecse idegenben kezdte a
tavaszi fordulókat, csapatunk Szobra utazott – immár az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott kisbusszal. Sajnos, nagyon
sok váratlan probléma merült fel a forduló megszervezésekor. Már az évnyitó gyűlésen több meghatározó játékosunk jelezte,
hogy egészségügyi probléma miatt kénytelen kihagyni az első fordulót – amit teljesen érthetőnek találtam, ezért szomorú szívvel, de elfogadtam. A kimaradó játékosok ellenére a fordulóhoz szükséges tíz fő rendelkezésre állt, így továbbra is bizakodva
tekintettem a hétvégi – vasárnapi – fordulóra.
A hidegzuhany szombat este és vasárnap reggel, induláskor (a forduló napja!) ért, mikor három tagunk is bejelentette, hogy
betegség, illetve pozitív Covid teszteredmény miatt nem tudja vállalni a fordulót. Ezzel a hét csapattaggal voltunk kénytelenek
elutazni az igen keménynek mutatkozó idegenbeli fordulóra – ami viszont a versenykiírások szerint még szabályosnak minősül.
Ez azonban azt is jelentette, hogy három pont hátránnyal voltunk kénytelenek megkezdeni a fordulót. A résztvevő csapattagok
kemény küzdelemben végül is szépen helytálltak, amihez
csapatvezetőként ezúton is gratulálok, azonban a kezdeti
hátrányt már nem tudtuk megfordítani.
Ezúton szeretném megköszönni a fordulóban résztvevő
csapattagoknak a tisztes helytállást! A bajnoki idényben
még hátralévő két fordulóban mindent megteszünk a
sikeres szereplésért.
Pest megyei sakkbajnokság I. osztály 5. forduló:
Szob – Szigetbecse: 7 – 3.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Schwarczenberger Zsolt Antal szakosztályvezető
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Beszélgetés Schmidt Mihállyal, a Szigetbecse
Sportegyesület leköszönő elnökével
A Szigetbecse Sportegyesületben 1999-ben lettem, felkérésre,
vezetőségi tag. Schwarczenberger Tibi bácsitól vettem át a pénzügyeket. Sohasem felejtem el: egy listát kaptam a bevételi és kiadási dolgokról és hozzá 3300 Ft-ot! 2000. év augusztusában választott
meg, Magasitz Lajos javaslatára a nagy létszámú közgyűlés a
Szigetbecse Sportegyesület elnökévé. Olyan elődöktől vettem át az
egyesület irányítását, mint Magasitz Lajos volt elnök és
Schwarczenberger Tibor (intéző, kapcsolattartó az MLSZ-szel,
szerelések mosása, pályalocsoló, pályafestő, csapatszállító...), akik
hosszú időn át meghatározó szerepet töltöttek be az egyesület életében. (Korábban az Új Élet MGTSZ támogatta a labdarúgó csapatot.) 2000-ben új vezetőség is alakult, akikkel több mint 21 éven át
megtiszteltetés volt együtt dolgozni.
A felnőtt csapatban 2000. év augusztusára hat játékos maradt.
Úgy tudtunk elindulni a bajnokságon, hogy ifi játékosokkal egészítettük ki a felnőtt csapatot. Ha
jól emlékszem, ezzel a csapattal a 3. helyen végeztünk. Első
feladatunkként szerettük volna
a lapostetős sportöltöző tetejét
felújítani. A vezetőség tagjai
végig járták a falut, becsöngettek a sportszerető lakosokhoz.
Így az első év végén sikerült
lakossági-szurkolói összefogással biztosítani azt az összeget, amiből meg tudtuk venni
az anyagot és fel tudtuk építeni
a tetőszerkezetet 2001 elején
Wágner József sportszerető és
a sportot támogató ácsmester
segítségével. A vezetőség kiemelt feladatának tekintette az
utánpótlás-nevelést. 2001. évben újra elindítottuk az ifjúsági (14-20
évesig) csapatot a bajnokságban, majd a serdülő csapatot (10-16
évesig) is. Megkezdődött az MLSZ által támogatott „Bozsik” utánpótlás-nevelés is, ami a legifjabbakat vonta be (5-13 éves korig). A
kicsik edzője kezdetben Mihály Gyula volt. Ekkor 20 gyermek járt
edzeni a sportpályára. A Bozsik-program közel 20 évig működött.
Pályázatok segítségével sikerült sportöltözőnket felújítani;
működtetéshez is rendszeresen sikerült pályázati forráshoz jutni.
Nagy Attilát felváltva a felnőtt csapat szakmai munkáját kezdetben
Takács Sándor és Kelemen József edzők irányították. Fontosnak
tartottam, hogy a 10 fős egyesületi vezetőségben, a 6 fő állandó tag
mellett, a mindenkori vezetőedzők is helyet kapjanak. Jelentős
lépés volt, hogy a szigetbecsei lakosú játékosainkat fél év múlva
sikerült hazahozni, átigazolni.
Felnőtt csapatunk Kelemen József edző vezetésével 2001-ben
feljutott a megyei másodosztályba, ami óriási siker volt! Szigetbecse csapata ez idáig még sohasem szerepelt felsőbb osztályban.
Az osztályváltás nagy szakmai kihívás volt nekünk, mert más csapatokban régi NB I-es, fizetett játékosok is voltak. Tudok csapatokról, ahol fizetést kaptak a játékosok addig, míg el nem ment a

szponzor, mert pénz híján a játékosok is elmentek azokból a csapatokból. Büszke vagyok arra, hogy itt Szigetbecsén „szívből” játszunk. Sem a vezetőség, sem az edzők, sem a játékosok nem kaptak, nem kapnak fizetést!
Gondot okozott az is, hogyan fogjuk a pénzt előteremteni, ami a
megyei bajnokságon való részvételhez volt szükséges, de sikerült
támogatókat szereznünk.
Kiemelt támogatást kaptunk Siegel Tibor vállalkozótól. Más
helyi vállalkozók is segítettek: Györke Péter, Brezina Ferenc és
Draspó Jenő. A későbbiekben jelentős TAO-s támogatást kaptunk
(kiemelt sportágaknak adhatták társasági adójukból a vállalkozók)
Kovács Krisztiántól, Karczagi Sándortól, Markó Lászlótól és
Hevesi Antaltól. Szigetbecse Község Önkormányzata is jelentős
összeggel támogatja a mai napig az egyesületet, mely a költségek
kb. 1/3 része. A pártolói tagságot is bevezettük.
Az elmúlt 21 évből 15
év sikeres volt. Ifi és felnőtt csapataink jól szerepeltek a bajnokságokon,
arany-, ezüst- és bronzérmeket és kupákat nyertünk. Felsorolom azokat a
labdarúgó edzőket, akik 2
évnél tovább segítették a
szakmai munkát: Takács
Sándor, Kelemen József
(ifjúsági és felnőtt csapat),
Bogdán József (ifjúsági
és serdülő csapat), Méri
Jenő (ifjúsági és felnőtt
csapat), Csordás Gábor
(ifjúsági és felnőtt csapat),
Illés Lajos (Bozsik, ifjúsági és felnőtt csapat). Nagyon szépen köszönöm mindannyiuknak a kiváló szakmai munkát!
3-4 évvel ezelőtt sikerült egy nagyon szép teraszt készíteni pénzadományokból. Pályázati forrásból pedig automata öntözőberendezést építettünk ki a pálya locsolására, felújítottuk a sportöltöző tetejét és sporteszközöket vásároltunk az utánpótlás részére.
Szakmailag az utolsó 5-6 év nem úgy sikerült, ahogy a sportvezetőség szerette volna. Felnőtt labdarúgó csapatunk jelenleg a „megye
négy”-ben játszik (ez a régi „járásinak” mondott csapat). 2021
őszére 12 játékosunk maradt, s ahhoz, hogy indulni tudjunk és
végig tudjuk játszani a bajnokságot, legalább 16 fős keretre lett
volna szükség, így nem indultunk a bajnokságon.
15 éve sakk szakosztállyal bővültünk, aminek nagyon örültem.
Dr. Csuka Gyulának köszönhetően jött létre a szakosztály és azóta
is sikeresen működik. A megyei első osztályban szerepel a sakkcsapat, továbbá részt vesz a Magyar Sakkvilág Kupán, ahol a legjobb eredményük az 5. hely egy Kárpát-medencei versenyen, amelyen 2000 fő alatti magyar nyelvű települések vehetnek részt olyan
csapattal, ahol a tagok az adott település lakosai. A vezetést két éve
Schwarczenberger Zsolt vette át.
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Falunapi sakktorna
Röplabda szakosztályt is szerettem volna, de nem sikerült. A röplabdát úgy sikerült bevonni, hogy a sportmajálisokon Bogdán
József segítségével csináltunk egy röplabdapályát. Az általános
iskola, Csobáné Szűcs Krisztina és Mészáros Edit segítségével
bajnokságot rendeztünk, ahol biztosítottuk az érmeket és egy vándorserleget. Kezdeményeztük, de az utóbbi évek eseményei „elvitték” az 5-10 éveseknek rendezett pünkösdi gyermek labdarúgó tornát, ami rengeteg fiatalt (gyerekeket és szüleiket) mozgatott meg.
Ma már más a fiatalok hozzáállása a sporthoz, a csapathoz. Megtörtént, hogy nem jelentek meg meccseken, nem tudtunk kiállni a
csapattal és ráadásul pénzbírságot kaptunk emiatt. Legrosszabb
esetben a bajnokságból is kizárhatják a csapatokat.
A 21 év alatt mindig sikerült megteremteni a szakmai munkához
és a működtetéshez (utaztatás, nevezési díjak, sportorvosi díj,
MLSZ tagsági díj, számlavezetési díj, vízdíj, villanydíj, fűtés…)
szükséges anyagi forrásokat és szakmai feltételeket. Külön köszönöm Szigetbecse Község Önkormányzatának és Képviselő-testületének a támogatást és a segítséget!
A vezetőség mindig kiemelt feladatának tekintette a sportegyesület rendezvényeinek – a hagyományoknak megfelelő – színvonalas
megtartását: húsvéti tojásfutás, húsvéti bál, május elsejei sportmajális, Farsangi és Falunapi Sakk Torna, búcsúi bál. 4-5 éve Riedl
Béla szervezi a szilveszteri bált, melynek bevételét a sportegyesületnek ajánlja fel.
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Végezetül szeretném megköszönni a község, az egyesületi tagok,
a játékosok bizalmát és azon sportvezetőink munkáját, akikkel 21
éven át együtt dolgozhattam: Dr. Csuka Gyula és Schwarczenberger Zsolt sakk szakosztály vezetése; Riedl Béla elnökhelyettes,
szakosztályvezető, tojásfutás és sportbálak, sportrendezvények
szervezése; Sorodi László gazdasági vezető, gondnok, bajnoksággal kapcsolatos munkák szervezése; Bogdán József edzői feladatok, rendezvények szervezése, csapatok szereléseinek mosása,
pályaöntözés; Illés Lajos Bozsik és felnőtt csapat edzői feladatai,
Takács Sándor felnőtt csapat edzői feladatai és a pálya karbantartása; id. Jánosi Miklós intézői feladatok, május elsejei labdarúgó
torna szervezése, szerelések mosása, pályalocsolás; Tisztán
Ferenc főrendező, pálya felfestése, a csapatnak finom ételek készítése a hazai meccseken; Marcsinyi Ferenc, aki a kezdetekben segítette a munkát, mint főrendező. Köszönöm mindenkinek az elmúlt
21 év közös munkáját!
Vezetőként is mindig ott voltam az öltözőben, biztattam a csapatokat, de szakmailag nem szóltam bele a sportba. Legfontosabb
vezetői feladatomnak a fiatalok nevelését, a sporthoz való kötődésüknek az erősítését tekintettem, s hogy minél több fiatal megszeresse a sportot. Fontosnak tartottam azt is, hogy a csapatokban
főként szigetbecsei kötődésű sportolók játsszanak.
Az utolsó 5-6 év szakmailag nem az elképzeléseim szerint alakult. Engem egy vereség is nagyon bánt, 2-3 éjszakát nem alszom,
gondolkodom, mit hibáztunk. A covid miatt is megszakadt a munkánk. Fájó, hogy a hagyományos sportrendezvények is sorra
elmaradtak. Nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretném, és nem
tudok tenni érte – ez lelkileg megvisel. 2022. február végén lejár
a vezetői mandátumom. A tavalyi közgyűlésen jeleztem, hogy ezt
az évet végig viszem, de utána nem vállalom tovább a vezetői feladatokat. Nem azért mondok le, mert ezt a pozíciót tehernek
érzem. Ilyen hosszú ideig senki sem volt Szigetbecsén sportelnök.
Szeretném megszólítani a fiatalokat, akik más szemmel nézik a
dolgokat!
Az egyesületnek szüksége van elnökre, hogy hivatalosan működhessen! Remélem, sikerül megtalálni azt a sportszerető és a közösségért tenni tudó személyt, aki tovább dolgozik Szigetbecse sportegyesületéért, a Szigetbecse Sportegyesületért!
DÁ

Schmidt Mihály és a sport
Honnan ered a kapcsolatom a sporttal?
Gyermekkoromban amikor hazajöttünk az
iskolából, fél óra alatt megírtuk a leckét és
délután 1 órától fél nyolcig szinte végig
kinn voltunk az utcán. Tavasztól novemberig fociztunk. Télen hokiztunk vagy fakutyáztunk. A hokibotokat saját magunknak
vágtuk az erdőben. A holtágon 3-4 hokipálya volt kialakítva. Hárman-négyen letakarítottuk a havat a jégről és több órán át ott
játszottunk. Cipőre felcsatolható korcsolyánk volt. 10 éves koromtól, ha esett, ha
fújt mindig kinn voltam a becsei meccseken. A középiskolai évek alatt telente, amikor nem volt foci, birkózni jártam és a kajakosokkal együtt erőnléti száraz edzésen
vettem részt. Az volt a vágyam, hogy egy-

szer bekerüljek a fociöltözőbe, bármit megcsinálnék a csapat körül, csak benne legyek
a „filingben”. 15-19 éves koromig fociztam
a becsei csapatban, kezdetben az ifiben
majd a felnőttben. Korábban a falu lakosságának 60%-a kinn volt a meccseken.

Sportemberként nagyon nagy élményt adott
a régi becsei focisták közül Sümegi József,
Takács József, Brodmann József, Deminger
János, az idősebb és az ifjabb Michélisz
János, a három Méri: Jenő, Zoltán, Csaba,
Schwarczenberger József „Kenya” és Attila,
Illés Lajos és Balázs és Jánosi Miklós játéka. Mai napig nagyon szeretem a sportot
magát. Három éve nyugdíjas vagyok. A
kert végében elhorgászgatok majd, gondozom a gyümölcsösömet. Kicsit nyugodtabb
életet szeretnék élni. Figyelemmel kísérem
továbbra is a különböző sportjátékokat a
TV-ben: a kézilabdameccset, vízilabdát,
kosárlabdát. De az első a foci!
A fotón: korcsolya a Faluházból
DÁ
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Miért káros, miért tilos, mivel büntethető a
háztartási hulladék otthoni elégetése?
A háztartási hulladék otthoni elégetése miatt nagy mértékben romlik a levegő minősége. Egyetlen hulladékkal tüzelő
háztartás kilométeres körzetben tudja elszennyezni a levegőt.
Négyezerszer több toxikus anyag kerül a levegőbe, mintha
tűzifával fűtenénk. Magyarországon évente több, mint 14 ezer
ember idő előtti halálát okozza a légszennyezés.
A hulladékok elégetése
üzemi, ellenőrzött körülmények között is komoly
egészségügyi kockázatokat rejt. Háztartásainkban még nagyobb problémákhoz vezet. Nemcsak a
belélegzett mérgező szenynyezőanyagok, apró részecskék veszélyeztetik az
ember egészségét, hanem
azok is, melyek idővel kiülepednek a növényzetre,
talajra, belemosódnak a
vizekbe, s így bekerülnek
a táplálékláncba. A hulladékégetés szervezetünk
egészére hat. Szív- és érrendszeri, valamint légúti
megbetegedéseket, vérrögöket, idegrendszeri zavarokat, meddőséget, impotenciát, fejlődési rendellenességeket, halva születéseket, szem- és bőrirritációt,
máj- és vesekárosodást okoz, továbbá csökkenti a szervezet ellenállóképességét és az élettartamot. A szennyezett levegőnek kitett
embereket általában súlyosabban betegíti meg a koronavírus is.
A hulladékégetés a környezetre is negatívan hat. A keletkező
szmog miatt sokkal magasabb a D-vitamin hiánya. A szmog ózon
tartalma meggátolja a növények fejlődését, hatalmas károkat okozva a terményekben és az erdőkben. A növény és állatfajok zöme
pedig képtelen alkalmazkodni a toxikus környezethez, így számtalan élőlény pusztul el.
A káros égéstermékek a kazánrendszert és a kéményt is súlyosan károsítják. A műanyagok gyorsan, nagy lángon égnek el, túlterhelik a kazánt, de fűtőértékük minimális. Jelentősen csökken a
kazán teljesítménye és élettartama. A nem rendeltetésszerű
használat miatt a készülék garanciáját is elveszíthetjük. Ha a tüzelőberendezés működése nem megfelelő, a tökéletlen égés során
felszabaduló gázok egy része nem távozik a kéményen keresztül,
így a szobában lévők egészségét károsítja. A kémény belső falára
rakódott vastag korom és kátrányréteg a hő hatására izzani kezdhet és meg is gyulladhat.
Az egészséges környezethez fűződő alkotmányos jogunk
egyik fontos eleme a tiszta levegőhöz való jog. A háztartási hulladék égetése nem csak hogy betegséghez, halálhoz vezethet, de
tilos is: jogsértő, pénzbírsággal is sújtható, súlyosabb esetben
pedig bűncselekménynek minősül.
A levegő védelméről 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27.
§ (1) bekezdés értelmében a hulladék nyílt téri, vagy ... nem meg-

felelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező
papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék
háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. A jogszabály megszegői 500 ezer forintig terjedő bírságra számíthatnak,
vagy a Btk. 248.§-a alapján 5 évig terjedő szabadságvesztésre. Ha
valaki ezzel a szabálysértéssel találkozik, akkor a területileg illetékes járási hivatalhoz, a kormányhivatalhoz kell fordulnia. Birtokvédelmi eljárást is lehet indítani a
jegyzőnél. Összességében tehát a
saját háztartásunkban keletkezett
kezeletlen fa- és a papírhulladék
kivételével tilos minden hulladék
elégetése, beleértve pl. az alábbiakat is: műanyaghulladék, italoskartonok, tejesdobozok; textilhulladékok; műgyantát, műanyagot, festéket tartalmazó farostlemezek, rétegelt lemezek, bútorlapok, festett, lakkozott bútorok és
nyílászárók, építési fahulladékok,
raklapok, parketták; gumiabroncsok; kábelek; kerti hulladékok;
színes, fényes papír hulladékok,
Kép forrása: levego.hu
melyek műanyagot is tartalmaznak; fáradtolaj, üzemanyag pl. a
begyújtáshoz.
Mi lehet a megoldás a háztartásokban? Kerüljük a kombinált csomagolást, keressük a visszaváltható csomagolású termékeket, így spórolunk a szemétdíjon is. Gyűjtsük szelektíven
a műanyag-, papír-, fém- és üveghulladékot a zöldhulladékot, a
használt elemet és a fénycsövet. Az elektronikai hulladékelszállítást idén kétszer is megszervezi a szigetbecsei önkormányzat.
Komposztáljuk a lombhulladékot, illetve bizonyos konyhai nyers
zöldségmaradékokat! Egy tárgyat lehetőleg minél tovább, minél
többször és minél többen használjunk, így később is kerül a kukába. Az elromlottat javítsuk meg, a feleslegeset adományozzuk el!
Az ásványvizek helyett válasszuk a csapvizet vagy igyunk szűrt
vizet, ha lehetséges! Ha mégis az ásványvíz mellett döntünk,
keressük a ballonos változatokat! Válasszunk tartós, fa bútorokat,
amiket mi magunk is kezelhetünk méregmentes lakkal. Kerüljük a
műszálas ruhákat! Rászorulók igényelhetnek a fűtéshez szociális
tüzelőanyagot.
A házi hulladék minimalizálása egyszerű, csupán néhány tudatos lépés eredménye.
DÁ

FALUTAKARÍTÁS
Időpontja: 2022. 03. 19. szombat délelőtt.
Esőnap: 2022. 04. 02. szombat délelőtt.
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ELEKTROMOS
HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ
A ROLFIM Kft. és Szigetbecse Önkormányzatának szervezésében
elektromos és elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez, amely során INGYEN leadhatja összegyűlt e-hulladékát.
Az e-hulladékgyűjtés ideje: 2022. március 05. (szombat)
08:00-12:00-ig
Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye:
2321 Szigetbecse, Petőfi Sándor utca 32-34.,
önkormányzat udvara
A március 05-ei időpontban átvesszük a képcsöves tv-ket,
monitorokat is az alábbi feltételekkel:
- háztartásonként csak 1 darabot
- csak szigetbecsei lakcímkártyával rendelkező lakosoktól.
Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?
Gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környezet védelmének, ezért
szeretnék elérni, hogy szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok
begyűjtésének köre. Az e-hulladék különleges gyűjtést és kezelést
igényel – azaz nem gyűjthető a háztartási vegyes hulladékkal. Az
elektronikai hulladékok a sok újrahasznosítható másodnyersanyag
mellett számos mérgező anyagot – nehézfémet (ólom, kadmium,
higany, króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet számára nagy
veszélyt jelenthetnek. Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt,
amelynek jelentős része újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy
részük ma mégis hulladéklerakókba, erdőszélekre, illegális lerakókba, vagy illetéktelen kezekbe kerül.
A cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentő
mérgező anyagok ellenőrzött körülmények között kerüljenek ki
környezetünkből.
Védjük együtt környezetünket! Kérjük, vegyen részt felhívásunkban!
Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség
igénye nélkül

NYITVA TARTÁS:
H.:
7:00-11:00
K., Sze., Cs.: 7:00-19:00
P.:
7:00-22:00
Szo.:
11:00-20:00
V.:
8:00-19:00

Szigetbecse, Makádi út 43.
: csordasneinez@gmail.com

Anyakönyvi hírek
Születések:
2021. 10. 25-én
Viski Sándor és Papsity Flóra gyermeke: Viski Lotti
2021. 11. 28-án
Nagy Dávid és Agócs Kitti gyermeke: Nagy Gréti
2022. 01. 10-én
Varga Szilárd és Glöckl Kitti gyermeke: Varga Mirkó Zente
2022. 01. 11-én
Mészáros Zsolt és Király Marianna gyermeke: Mészáros Máté

Elhunytak:

„minden, ami valaha árammal, elemmel, akkumulátorral
működött”
A ROLFIM Kft. lehetőséget biztosít, hogy egész
évben a 2310 Szigetszentmiklós-Gyártelep
ÁTI-Sziget Ipari Park alatti telephelyén használt, illetve hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezéseket térítésmentesen átveszi
H-P-ig, 8-13 óra között. Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan érdeklődni szintén a
06-1/269-0234-es telefonszámon lehet!
Együttműködésüket előre is köszönjük,

A kávézó vállalja
különböző rendezvények
(esküvő, születésnap,
ballagás) lebonyolítását.

Hargitai János
1952. 05. 31. – 2021. 12. 24.
Lukács Lászlóné szül. Sánta Julianna
1928. 11. 02. – 2022. 01. 17.
Glöckl János
1936. 10. 22. – 2022. 01. 25.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Hargitai
János temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.
A gyászoló család

Híreinkről, programokról többet és részletesebben a www.szigetbecse.hu weboldalon olvashat
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