
15 éves a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat 

15 évvel ezelőtt 2002. november 12-én alakult meg a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat Fejesné 
Schwarcz Erzsébet, Schwarczenberger Károlyné, Schmidt Sándorné, Schmidt Mátyás, Lerner Mária 
képviselőkkel.

2003. január 11-én került sor a 
bemutatkozó összejövetelre, amely 
egyben kulturális program is volt. 
Ekkor ismertettem nemzetiségi 
önkormányzatunk céljait, rövid és 
hosszú távú terveit.  

Tagjai lettünk és azóta is tagjai 
vagyunk az Észak- Magyarországi 
Németek Szövetsége Egyesületének, 
rendszeresen részt veszünk 
közgyűléseken, ahol tájékoztatást 
kapunk az aktuális feladatokról, 
tájékozódunk a többiek munkájáról, 
pályázati lehetőségekre hívják fel a 
figyelmet, megyei, országos szintű 
kulturális és politikai rendezvényekre 
hívnak bennünket.  
Januárban kértünk és kaptunk egy 
irodahelyiséget munkánk 
zavartalanabb ellátása érdekében 
Szigetbecse Község 
Önkormányzatától.  

*** 
2004. ápr. 18-ától havi 
rendszerességgel sváb táncházat 
tartottunk Szeltnerné Winhardt Ildikó 
vezetésével, ami mindig jó 
hangulatban zajlott. Sajnos aztán a 
hanyatló érdeklődés miatt 2005 
áprilisában megszűnt.  

Csatlakoztunk a Magyarországi 
Tájházak Szövetségéhez és elsőként 
Himesházán vettünk részt a Német 
Tájházak I. országos találkozóján 
 Ünnepi megemlékezést tartottunk a 
„malenkij robotról” való hazatérés 
55. évfordulójáról. 
                       *** 
2005. január 11-én egyéni 
kezdeményezésre német 
nyelvtanfolyamot indítottunk 
felnőtteknek, melyet Fejesné 
Schwarcz Erzsébet tartott 14 lelkes 
tanulónak. 

Február 12-én alakult meg a 
Szigetbecsei Zenebarátok Köre 
Hufnágel Aladár vezetésével. 
Zeneoktatás és kórus működött kb. 
30 fő részvételével.  

Augusztus 5-14. – Német 
nemzetiségi népismereti gyűjtő és 

digitalizáló nyári tábor volt 15 – 25 
éves fiatalok számára a Csepel-
szigeten, amelyen Horák Hajnalka, 
Holndonner Mária és Rendi Nikolett 
vettek részt. 

 December 3-án az Érsekújvári Rock 
színház felejthetetlen előadásában 
láthattuk a Mária Evangéliuma c. 
rockoperát. 

*** 
2006 –ban ismét választások voltak. 
Akkor Fejesné Schwarcz Erzsébetre, 
Schwarczenberger Károlynéra, 
Schmidt Mátyásra, új képviselőként 
Deminger Jánosra, és rám szavaztak. 

Március 4-én projektbemutatóval 
egybekötött előadást és kiállítást 
rendeztünk, amelyen bemutattuk a 
falu régi értékeit, melyet néhány 
lelkes fiatal felkutatott, 
lefényképezett. 

 Nagy sikert aratott a kiállításunk, 
melyre mindenki szívesen odaadta 
féltett kincseit. 

Május 21-én szomorú eseményre 
emlékeztünk, a kitelepítés 60. 
évfordulójára a templom falánál 
elhelyezett emléktáblánál. 

*** 
 2007. március 4-én a kisebbségi 
önkormányzatok országos 
választásán Fejesné Schwarcz 
Erzsébetet megválasztottuk az 
Országos Német Önkormányzat 
képviselői közé.  

November 16-án Szili Katalin 
meghívására a Parlamentben voltunk 
a magyarországi németek 
jogfosztása, elhurcolása, elűzetése 
60. évfordulójához kötődően 
szervezett emlékező konferencián. 
Az emlék-konferencián nagyon 
rangos vendégek vettek részt és 
tartottak előadást.  

November 18-án a Malenkij robotból 
való hazatérésre emlékeztünk német 
nyelvű szentmisével, majd a 
kultúrházban köszöntöttük az 
ünnepelteket vecsési kórus és a 

szigetszentmártoni gyerektáncosok 
közreműködésével.  

*** 
2008.    A hagyományos húsvéti 
tojásfutás szervezésében egyre 
aktívabban vettünk részt. 

Híre határainkon túl is van. 2007-ben 
a Süddeutsche Rundfunk riportere 
keresett meg bennünket és felvételt 
készítettek a tojásfutásról, amit egy 
Kelet-európai hagyományokat 
bemutató műsorban be is mutattak. 

Évente pályázatot írtunk ki 
gyerekeknek felnőtteknek egyaránt a 
múltunk felkutatására. 

*** 
2009. Szeptember 11-én Becsei 
Hagyományőrző kör alakult Kiss 
Marianna vezetésével. 
Bemutatkozásként a szüreti 
felvonulás hagyományát elevenítették 
fel óriási sikerrel. /adventi készülődés 
– szalmafonás, műsor; húsvéti 
készülődés/ 

Kiemelt rendezvényünk volt 
november 6-án és 7-én a Malenkij 
robotból való hazatérés 60. 
évfordulójára való megemlékezés. 

*** 
2010 –es választásokkor Németh 
Gábornéra, Kiss Mariannra, 
Deminger Jánosra, és rám szavaztak. 

 Májusban elkezdtük a gyűjtőmunkát 
a Falumúzeum berendezésére.  
 Novemberben „Több, mint 
élettörténetek. Sorsok” c. 
vándorkiállítást fogadtunk ezzel 
emlékezve a malenkij robotból való 
hazatérés évfordulójára. 
A kiállítást Walterné Müller Judit, a 
Baranya Megyei Múzeumok 
igazgatóhelyettese hozta létre. Mi a 
helyi dokumentumokkal, képekkel, 
emléktárgyakkal egészítettük ki.  

*** 
2011. Kiemelkedő rendezvényünk a 
kitelepítés 65. évfordulójáról való 
megemlékezés volt. 
Nagyon sokat segítettünk a Faluház, 
falumúzeum berendezésében. 

*** 



2012. Februárban megrendeztük az 
iskolában a kistérségi német vers-, és 
prózamondó versenyt. 

A Szigetcsücske Egyesület pályázott 
a múzeum részére a foglalkoztató 
terem berendezésére    

bútort, ill. laptopot és projektort, 
valamint fotókereteket. Folyamatban 
vannak régi  

mezőgazdasági eszközök 
restaurálásai, amelyek természetesen 
azóta elkészültek. 

Jó kapcsolatot alakítottunk ki a 
Szigetújfalui Német Nemzetiség 
Önkormányzattal, rendszeresen részt 
veszünk egymás kiemelkedő 
rendezvényein. 

Óriási sikere volt mindig a Budaörsi 
Passiónak, ahová 2003-ban 2 
busznyi, 2006-ban, 2009-en és 2012-
ben 1-1 busznyi nézőt szerveztünk 
átvállalva az útiköltséget és a német 
önkormányzaton keresztül 
kedvezményes jegyeket kaptunk. Itt 
jegyzem meg, hogy jövőre lesz 
legközelebb, ahová szintén 
szervezzük majd az utat. 

Kiemelt feladatnak tekintjük saját 
helyi nemzetiségi közösségének 
történelmi múltjával, kulturális 
örökségének ápolásával kapcsolatos 
teendőket. E feladat keretében a 
2013-as évben a következő tételek 
elektronikus közzétételét és 
terjesztését kívánja megvalósítani az 
„Örökség-Kultúra” Oktatási E- 
Könyvtár különleges infrastruktúrája 
segítségével. 

Kovács Csabáné Lipsz Mária: „Die 
Geschichte der kulturellen 
Traditionspflege der deutschen  
Minderheitin Wetsch/Szigetbecse” 
című szakdolgozata  

A szigetbecsei németek 
hagyományairól, rendezvényeiről 20 
perces videó film készült. 

*** 
2014.  Választáskor Németh 
Gábornéra, Kiss Mariannra és rám 
szavazott a lakosság az elnökségbe. 
Több éves gyűjtőmunka után 
elkészült Kiss Marianna: Wetsch a 
mi Szigetbecsénk c. könyve, melynek 
nagy része őseink életéről szól. 
Önkormányzatunk a könyv kiadását 
250 000 Ft-tal támogatta.  

*** 

2015. Szigetbecse Község 
Önkormányzatával közösen 2015. 
május 30-án Sramli partyt 
szerveztünk. Meghívtuk 
Szigetcsépről a Csíp énekkart, az 
Überraschung tánccsoportot, a Német 
Nemzetiségi Tánccsoportot, 
Soroksárról a Sorokscharer Burschen 
zenekart és Tarjánból a Gerecse party 
zenekart. 

*** 
2016. Az előző évi sikeres 
rendezvény után ismét megrendeztük 
Szigetbecse Község 
Önkormányzatával közösen 2016. 
május 28-án a Sramli partyt. 
Meghívtuk a Lohr Kapelle zenekart 
és a szigetszentmártoni Sankt Martin 
Német Nemzetiségi Tánccsoportot, 
valamint a Tóparti Óvoda 
nagycsoportosait és az ált. iskola 5. 
osztályosait nemzetiségi műsor 
bemutatására. 

 A szereplők költségeit és a 
dekorációt 150 000 Ft-ot a 
Szigetbecsei Német Nemzetiségi 
Önkormányzat fizette. 

A kitelepítés 70. évfordulójára 
ünnepséget szerveztünk, melyet 
összekötöttünk „A svábok élete fába 
faragva” c. kiállítással. Moser Ernő 
gyönyörű fafaragványait láthattuk. 

Anna napra a pilisvörösvári öregek 
otthona meghívta az énekkart és a 
nyugdíjas klubot egy kis műsor 
előadására. Ott jártunkkor megnéztük 
és megkoszorúztuk a pilisvörösvári 
betelepülési emlékművet.  

Szeptemberben régi fotókból 
kiállítást rendez esküvői képekből és 
családi fotókból valamint egy 
bemutatót a svábok betelepítéséről. 

 Németh Gáborné elnökhelyettes a 
Magyarországi Németek Házába 
utazást szervezett, ahol többek között 
Juhász Lászlóné März Mari nénivel 
készített riportot mutatták be, melyet 
a DNG tanulói készítettek vele. 

November 5-én felszenteltük a 
templomkertben a Malenkij 
robotosok emlékére állított 
emlékművet. Ünnepi műsort 
tartottunk utána a művelődési házban 
kiállítás és megvendégelés volt. 

Képviselő–testületünk Deminger 
Diánát javasolta a Pest Megyei 
Német Önkormányzat ösztöndíjára, 
amelyet Tökölön az ÉMNÖSZ gálán 
megkapott. 

 

Rendezvényeink: 

 Kulturális bemutató szervezése / 
tánc/ összekapcsolódott az Öregdiák 
találkozó szervezésével –anyagi 
támogatás – zenekar  
2006-ban A Szigetcsücske 
Természetjáró Egyesület 
kezdeményezésére és segítő 
részvételével húsvéti tojásfestést és –
kiállítást szerveztünk, amelyből 
hagyomány lett. 

  Nemzetiségi délutánt tartottunk nov. 
8-án, ahová a Szigetszentmártoni 
Tánccsoportot és a Szigetújfalui 
Fúvószenekart hívtuk meg 
Minden évben feladatunk a 
hagyományos húsvéti tojásfutás 
szervezésében való részvétel, 
Nepomuki Szent János tiszteletére a 
régi hagyomány szerint tűzgyújtás és 
gyertyaúsztatás 

Márton napi lampionos felvonulás 
szervezése 

Betlehemezés a faluban, ami sajnos 
pár éve megszűnt. 
 

2017. évi költségvetésünk: 
Bevétel: 1.545 000 Ft 
2016. évi maradvány 763.000 Ft 
2017. évi működési támogatás: 
782. 000 Ft 
Változások: feladatalapú 
támogatásként: 1.178. 000 Ft –ot 
nyertünk el, melyet mindig az előző 
évi munkánk alapján kapunk. 
Módosított előirányzat: 2.723. 000 
Ft 

Kirándulásaink:  

2004-ben elhatároztuk, hogy minden 
évben szervezünk egy kirándulást a 
magyarországi németség kultúrájával 
való ismerkedés céljából. A 
kirándulás útiköltségét mindig a 
német önkormányzat fizette. 



Első kirándulásunk Tatára és 
Zsámbékra vezetett. Tatán a Német 
Nemzetiségi Néprajzi Múzeumot, 
Zsámbékon a Nemzetiségi Tájházat 
és Lámpamúzeumot tekintettük meg. 

2005-ben Pilisvörösvárra és 
Komáromba kirándultunk  

2006-ban a Szigetcsücske 
Egyesülettel kirándulást szerveztünk. 
Őrbottyánba és Vácra. 

2007-ben Baranya megyébe 
kirándultunk. Megismerkedtünk a 
hazai németség több településével. 
Jártunk Kakasdon / Makovecz Imre 
tervezte faluházban/, 
Magyaregregyen /Máré vára/, 
Zengővárkonyban /Tojásmúzeum, 
Szalma-kincstár, Rockenbauer Pál 
síremléke/ Mecseknádasdon és 
Ófaluban ahol megnéztük a Német 
Nemzetiségi tájházakat.  

 2008-ban Hartán, Kalocsán és 
Hajóson voltunk. 

2009-ben a Vecsési 
Káposztafesztiválon vettünk részt.  

2010-ben a Szigetcsücske 
Egyesülettel, Bécs nevezetességeivel 
ismerkedtünk meg,  

2011-ben más kisebbségek 
hagyományaival ismerkedtünk – a 
„Mohácsi busójárás”-ra./ Sokác 
népszokás mentünk.  

2012-őt a németek betelepítésének 
évfordulójához kötöttük. Ezúttal 
Schloss Hofba, Savoyai Jenő herceg 
ausztriai kastélyába látogattunk el. 
Az iskolából 8 tanuló vehetett részt 
jutalomként a kiránduláson. 
Útközben Pozsony nevezetességeivel 
ismerkedtünk meg. 

2013-ban: Kisjakabfalván egy 
fantasztikus tájházban jártunk, 
megismerkedtünk Siklós, Máriagyűd, 
Pécs-Zsolnay negyed 
nevezetességeivel. 

2014-ben a Páneurópai piknik 
emlékhelyre, Eisenstadtba és 
Mönchhofba látogattunk el. 

2015-ben Magyarpolány, Városlőd, 
Herend, és Várpalota volt az uticél. 

2016-ban: Győr nevezetességeit 
néztük meg, majd áthajóztunk Rustba 
és St. Margarethenben német nyelvű 
passiót néztünk meg.  

2017 ben Pannonhalmán és Kisbéren 
jártunk, ahol a Mini-Magyarországot 
tekintettük meg. 

Kirándulásainkra azokat hívjuk meg, 
akik rendszeresen segítenek a 
faluszépítésben, rendezvényeink 
szervezésében. 

2003-tól kezdve szinte minden évben 
részt vettünk az ÉMNÖSZ által 
szervezett gála műsorokon és az 
Országos gálákon is.  

Támogatások 

Évi 100 000 – 250 000 Ft-tal 
támogattuk a Hufnágel Aladár, majd 
Pilczinger Zsolt vezetésével működő 
Szigetbecsei Zenebarátok Körét.  

A Tóparti Óvodának, iskolának a 
húsvéti programok megtartása 
érdekében anyagvásárlásra 20.000 Ft-
ot, a húsvéti tojásfutás rendezvényen 
műsort adó gyerekek részére 
ajándékra költségvetéséből 5000 Ft-
ot biztosítottunk. 

A német nemzetiségi oktatást 
rendszeresen támogatjuk 
taneszközök, tanítást segítő 
eszközök, év végi jutalomkönyvek, 
nyomtató patron vásárlásával.  

20 000 Ft-tal támogatta az 
iskolakönyvtárat a Lesewurm német 
olvasóverseny könyveinek 
megvásárlásával 

Jutalomkirándulást, táborozást 
szerveztünk a német nyelvből 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
tanulók részére. A német nemzetiségi 
versenyeken résztvevő szigetbecsei 
gyerekek versenyekre történő 
utazásának költségét biztosítjuk. 

A szereplők költségeit és a 
dekorációt a Sramli partyk 
rendezésekor 150 000-300 000 Ft-ot 
a Szigetbecsei Német Nemzetiségi 
Önkormányzat fizette. 

 Nepomuki Szent János napra 
tutajkészítésre és mécsesekre, a 
Márton napi lampionos felvonulásra 
mindig adunk támogatást. 

2010 ben 2 tanuló Harmonika-Woche 
tábor részvételi díját 40 000 Ft-tal, 
2011-ben 30 000 Ft-tal támogattuk. 

A falunap sikeres megrendezéséhez 
30 000 -80 000 Ft – ot ajánlottunk 
fel. 

A szüreti felvonulás 
megszervezéséhez 20 000 -30 000 Ft-
ot adtunk. 

A Faluház berendezéséhez 80 000 Ft-
tal járultunk hozzá. 

Szigetújfalu és a Német Nemzetiségi 
Kultúregyesület Szigetújfalu által 
szervezett nyári táborba két 4. 
osztályos tanuló 
jutalomtáborozásának részvételi díját, 
16 000 Ft-ot fizettünk. 

2016 Zenebarátok hölgy tagjainak 
egyen blúzt vásároltunk 120 000 Ft 
értékben. 

A kitelepítés 70. évfordulójának 
megünneplésének költségeire 40 000 
Ft-ot biztosítottunk. 

A malenkij robotos emlékmű 
elkészítése  928 ezer Ft -ba került. 

Egyéb munkák, feladatok:      

2003-tól minden évben részt veszünk 
a falutakarításban. 

2010 Augusztusban felújíttattuk a 
temetőben lévő 2. világháborús 
emlékművet./60 000 Ft/ 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő–testülete elvállalja a 
községben elhelyezendő információs 
táblák és turisztikai füzetecske 
szövegének német nyelvre való 
fordítását. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő–testülete együttműködési 
megállapodást köt a Sziget-csücske 
Természetbarátok Egyesületével a 
„Faluház látogathatóvá tétele” c. 
pályázat benyújtásához. 

Felkerestem a malenkij robotban 
elhunytak gyermekeit és 
tájékoztattam a nyugdíj-kiegészítés 



lehetőségéről, valamint segítettem az 
érintetteket az ügyintézésben.  

2016-ban felkerestem még élő 
malenkij robotra elhurcoltakat és 
tájékoztattam őket a juttatás 
igénylésének lehetőségéről /2500 

EU/, valamint segítettem az 
érintetteket az ügyintézésben.  

Képviselőtestületünknek egyetértési, 
ill. véleményezési joga van a 
nemzetiségi óvoda és iskola 
vezetőinek kinevezésével, alapító 

okiratának módosításával, a községi 
önkormányzat költségvetési 
koncepciójával stb. 

Beszámolóm nem teljes, csak a főbb 
eseményeket említettem meg. 

Lerner Mária

 

2017. évi beszámoló 
 

2017-ben is sok programot és 
feladatot valósítottunk meg. 
Nagyon jó a kapcsolatunk 
Szigetbecse Község 
Önkormányzatával. 

 2017-ben év elején a 
költségvetésünkben 1.545 000 
forint állt rendelkezésünkre, amely 
az előző évi maradványból, 763000 
Ft és a működési költségként kapott 
782 000 Ft-ból áll. 

Ehhez jött még a feladatalapú 
támogatás: 1.178 000 Ft  

 Módosított előirányzat : 2.723000 Ft 

A feladatalapú támogatásra nagyon 
kevés pontszámot kaptunk, melyet 
megreklamáltam az Emberi 
Erőforrások Minisztériumánál, s így 
400 000 Ft helyett 1.178 000 Ft 
támogatást kaptunk. 

 Önkormányzatunk az általános 
iskolával közösen felvállalta a 
kisrégiós német vers-és prózamondó 
verseny megrendezését, melyet 
25 000 Ft-tal támogattunk. 

Az Általános Iskolának a húsvéti 
programok megtartása érdekében 
anyagvásárlásra költségvetéséből 
20.000 Ft-ot biztosítottunk. 

A húsvéti tojásfutás rendezvényen 
műsort adó gyerekek részére 
ajándékra költségvetéséből 5000 Ft-
ot adtunk.  

2017. május 17-én Nepomuki Szent 
János tiszteletére gyertyaúsztatással 
egybekötött ünnepséget rendeztünk. 

Önkormányzatunk Szigetbecse 
Község Önkormányzatával közösen 
2017. május 27-én Sramli partyt 
szervezett, melyre a Gerecse Party 
zenekart, a DNG Rosmarinen 
kamarakórusát, valamint a Tóparti 
Óvoda Blumenkrantz tánccsoportját 
kértem fel nemzetiségi műsor 
bemutatására. 

 A szereplők költségeit és a 
dekorációt 300 000 Ft-ot a 
Szigetbecsei Német Nemzetiségi 
Önkormányzat fizette. 

A hagyományőrző tábort 11 ezer Ft-
tal támogattuk. 

A Szigetszentmiklósi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat által 
szervezendő Kistérségi 
Gasztronómiai Napon részt 
veszünk,ahol egy helyi sváb ételt 
főztünk. Nagyon hangulatos program 
volt, ahol több környékbeli német 
önkormányzattal is 
megismerkedtünk, és tervezzük 
közös programok megvalósítását. 

Augusztus 27-én a 2. kitelepítés 70. évfordulójáról ünnepi szentmisével és koszorúzással 
emlékeztünk meg. 

A falunapi nemzetiségi programokat 
50 000 Ft-tal támogattuk. 

Kirándulást szerveztünk 2017. szept. 
16-án. Úti célul Pannonhalmát és 
Kisbért választottuk. 

 A busz költsége 95 000 Ft, melyet 
nemzetiségi önkormányzatunk 
fizetett. 

A falu magyar-német nyelvű 
üdvözlőtábláinak elkészítését 450 
ezer Ft-tal támogattuk.A 
Falumúzeumba korhű lámpát 
vásároltunk 50. 000 Ft-ért és 
árnyékoló rolót 16. 000 Ft-ért. 

A Faluház ajtóit, ablakait lefestettük. 
A mázolás munkadíja több mint 100 

eFt volt, melynek kifizetését 
vállaltuk. 

Támogattuk a pedagógusok 
táncoktatói tanfolyamon való 
részvételét és a részvételi díj 
kifizetését, mely 50.000 Ft/fő, 
azaz 300.000 Ft. 

Az iskola először rendezett 
Oktoberfestet, melynek 
szervezését segítettük és a zenekar 
költségét fizettük.  

November 5-én ünnepi szentmisét 
tartottunk, majd megkoszorúztuk a 
Malenkij robotos emlékművet. 

A Tóparti Óvoda a héten német 
nemzetiségi bemutató 
foglalkozásokat tartott, ezzel is 
népszerűsítve a korai nyelvoktatást. 

Iskolások /osztályok fogadása 
nemzetiségismeret órákon a 
falumúzeumban. 

20 éves az ÉMNÖSZ ünnepi gálán 
vettünk részt Budaörsön. 

A Márton napi lampionos felvonulás 
a kicsinyek nagy örömére szolgált 
ismét. 

A Szigetbecsei Zenebarátok Köre 
karvezetőjének lelkiismeretes 
munkáját és a rendezvényeken való 
részvételt. 

Köszönöm a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóinak is a sok segítséget és a 
megértő támogatást. 
Szívesen vesszük, ha kéréseikkel, 
kérdéseikkel, javaslataikkal 
felkeresnek bennünket. 
Fogadóórát nem tartunk, mert 
megtalálhatnak bennünket bármikor, 
ha szükséges.                                                                           
Lerner Mária elnök 

  


