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A Szigetbecsei Sportegyesület szervezésében május 1-én meg-
rendezésre került a MAJÁLIS. Az előzetes jelentkezés ellenére
nem jöttek el a röplabdások, valamint ezúttal a női foci is elmaradt.
Lejátszották viszont mérkőzéseiket a férfi focicsapatok. 6 csapat
nevezett, helyezéseik: 1. Veszélyes elemek, 2. Májfalion, 3. Kis -
fröccs, 4. Taki-Csali, 5. Draspó, 6. U-13. 

A Bozsik-tornán 3 település vett részt U-9 és U-11 korosztállyal:
Dunavarsány, Ráckeve és Szigetbecse. Összesítve 1. Ráckeve 2.
Dunavarsány 3. Szigetbecse.

Szigetbecse Községért Közalapítvány szervezésében
2016. május 1-én megrendezésre került a községi
anyák napi ünnepség. Az Életfára 16 becsei gyermek
neve került fel. A rendezvény színvonalát ezúttal a
Szigetbecsei Zenebarátok körének fellépése is emelte,
de szép műsort adtak az óvodásaink, iskolásaink is.
Takács András polgármester köszöntő beszéde után a
Kuratórium tagjai virágot, emléklapot adták át az édes-
anyáknak, majd az emblémák felrakására került sor.



Mintegy 300 évvel ezelőtt tör-
tént, hogy a török idők alatt elnép-
telenedett és kipusztult falvakba,
városokba megérkeztek az első
német betelepült családok. Ekkor
480 települést alapítottak, vagy
népesítettek be német nemzetiségű
családokkal Magyarországon. A
betelepült német családok 8-9
generáción keresztül szorgalmuk-
kal, kitartásukkal, szakértelmük-
kel, összefogásukkal és hitükkel
virágzó településeket teremtettek
szerte az országban. Magyaror -
szágon új hazára találtak. A szá-
zadfordulóra kialakult 600 ezres
létszámuk az 1941. évi népszámlá-

láskor már csak 475 000 volt, s közülük 302000-en vallották magukat
német nemzetiségűnek. Ez a számadat 1949-re félezerre zuhant. A
magyar kormány ugyanis élt a potsdami konferencia által biztosított
lehetőséggel és 1945. december 29-én kiadta a rendeletet, majd 1946.
január 4-én a végrehajtási utasítást is a magyarországi német lakosság
„áttelepítéséről”. Ezeket a németajkú magyar állampolgárokat jogta-
lanul és brutális módon megfosztották mindenüktől és elkergették
őket hazájukból. Öregeket, gyermekeket, asszonyokat, kollektív bű -
nösként megbélyegezve őket csak azért, mert német nemzetiségűek
voltak, mert anyanyelvüket, kultúrájukat és hagyományaikat több év -
századon és sok generáción át is megőrizték.

Szigetbecséről napra pontosan 70 évvel ezelőtt, 1946. május 21-én
telepítettek ki először családokat Nyugat-Németországba, Kronachba.
Ez szám szerint 139 főt, ill. 44 családot érintett. 1947. augusztus
végén volt a 2. kitelepítés. Ekkor 247 főt, ill. 82 családot Kelet-
Németországba Pirnába hurcoltak el. 1948. január végén már „csak”
11 családot, 16 főt vittek el Ausztriába, akik közül sokan vissza is tér-
tek. Szigetbecséről tehát több mint 400 embert vittek el. Ha hozzátesz -
szük, hogy előtte már több mint 100 embert Oroszországba elhurcol-
tak „Malenkij robot”-ra, és több katona még akkor hadifogságban
volt, ez az akkori népesség kb. felét érintette. 

A Szigetbecsei Római Katolikus Templom falára 1995-ben elhelye-
zett emléktáblához május 21-én sokan eljöttek, hogy emlékezzenek és
fejet hajtsanak a kitelepített emberek nevei előtt. A megemlékezést
Takács András polgármester nyitotta meg. Beszédében elmondta,
hogy „70 éve a kollektív felelősség elv érvényesítésével egy egész
nemzetiséget elítéltek, mellyel egyéni sorsok, ártatlan életek felett is
önkényesen döntöttek. Olyanokat is házuk, hazájuk elhagyására kény-
szerítettek, akiknek csak annyi volt a „bűnük”, hogy német nemzetisé-
gűnek vagy egyszerűen német anyanyelvűnek vallották magukat. A
hivatalos elnevezés kitelepítés volt, de ez a szó messze állt az igazság-
tól. Amit kitelepítésnek hívtak, az valójában a magyarországi svábok
kifosztását és elűzését jelentette. A magyarországi németek szenvedés-
története emlékeztessen minket arra, hogy az ember elidegeníthetetlen
joga ott élni, ahová született, abban a kultúrában, abban az ország-
ban, azon a településen, ami a saját otthona.”

Lerner Mária, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megem-
lékező szavaival utalt arra, hogy „már 70 év telt el az erőszakos kite-
lepítés óta, jó lenne a szörnyű emlékek után fellélegezve és könnyű
szívvel azt mondani, hogy szerencsére ez már a múlt. De sajnos még
ma is vannak rosszindulatú megjegyzések a különböző kisebbségekkel

szemben. Sajnos még a 21. században is bűnhődniük kell embereknek
csak azért, mert ilyen vagy olyan származásúak. Alkotmányunk pedig
kimondja, hogy minden ember egyenlőnek született és nem érheti sem-
miféle hátrányos megkülönböztetés származása, neme, bőrszíne alap-
ján.  

Szigetbecsén ma több mint 200 gyermek részesül német nemzetisé-
gi oktatás, nevelésben. Mert a mi legfontosabb feladatunk, mely a 70
évvel ezelőtti elűzetés után ránk maradt, hogy gyermekeinknek és uno-
káinknak itt, Magyarországon, szülőhazánkban olyan feltételeket és
körülményeket teremtsünk, melyben megőrizhetik német nemzetiségi
identitásukat, nyelvünket, kultúránkat, hagyományainkat. Zárszavát
azzal a kívánsággal zárta, hogy most 70 évvel később a megbékélés, a
megértés, a harmonikus együttélés hassa át, járja át Magyarországot.
A megbékélés segít begyógyítani a sebeket, a megértés érzékenységet
adhat a kisebbségi problémák megoldásához, és ez újra biztosíthatja
a különböző nemzetiségű magyar állampolgárok békés együttélését,
ahogyan ez korábban több mint két évszázadon át Magyarország javát
szolgálta.”

Lerner Mária kis ajándékkal köszöntötte a rendezvényen megjelent
szigetbecsei kitelepítetteket, így Lerner Pétert és Glöckl Jánost.
Rajtuk kívül Lipsz Dezső becsei lakos él már csak, aki ma nem tudott
eljönni. 

Szigetbecse Község Önkormányzata és a Szigetbecsei Német
Nemzetiségi Önkormányzat nevében Magasitz Lajos volt polgármes-
ter, valamint Csoba Attiláné önkormányzati képviselő és Riedl Béla
alpolgármester megkoszorúzta az emléktáblát. 

A megemlékezést a Szigetbecsei Zenebarátok körének a gyönyörű,
szívbe markoló műsora zárta.                                         Lumei Joli
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Községünkben május 18-án este eleve-
nítettük fel azt az évszázados eseményt,
hogy Nepomuki Szent János tiszteletére
gyertyákat, mécseseket úsztatunk a vízen.
A gyertya fénye a vízen felidézi azt a cso-
dás fényjelenséget, amely János halálakor
keletkezett. Német őseink az óhazából
hozták magukkal a szent tiszteletét és vá -
lasztották a falu védőszentjéül. Hiszen Ne-
pomuki Szent János óv a betegségektől, a
tűzvésztől, az árvíztől, a vízimolnárok, ha-
jósok, halászok védőszentje, a szép halál
elősegítője. Községünk lakossága a Petőfi
Sándor utcában állított szobrot tiszteletére. 

Nepomuki Szent János a hidak szentje s
a gyónási titok vértanúja. Csehországban IV. Vencel király felesége őt
választotta gyóntatójául. A király pedig Jánostól akarta megtudni, mit
gyónt neki a királyné. Mivel nem árulta el, börtönbe vetették és ember-
telen kínzásoknak vetették alá, majd megkötözve a Moldva folyóba

dobták. Éjszaka csodás fényjelenség (öt
csillag) je lent meg a víz fölött, jelezve, hol
találják a holttestét. Jánost a prágai Szent
Vid Szé kesegyházban temették el, sírja
zarándokhellyé vált.

A rendezvényen Lerner Mária, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mon-
dott megemlékező beszédet, majd a Szi -
getbecsei Zenebarátok Köre elénekelte azt
a régi német éneket, amelyet idős néniktől
tanultunk meg, s tulajdonképpen János tör-
ténetét meséli el. Ezután következett az est
fénypontja a máglya meggyújtása, a gyere-
kek csónakba ültek és a Holtág közepén
betették a vízbe kis sajátkészítésű tutajai-
kat. A lobogó máglya beragyogva a környéket, a távolban pedig, mint
pici csillagocskák világítottak a vízen a mécsesek. Közben besötétedett
és minden elcsendesedett. Ismét csodás élménytől meghatva tértünk
haza otthonunkba. Lumei Joli

4 2016. május-június

A kiállítás megnyitójában Moser úr
elmondta, bár beszél németül, magya-
rul jobban ki tudja fejezni magát. Sváb
családból származik, restaurátorként
és fafaragóként dolgozik. Művészi te -
hetsége már nagyon korán kiviláglott.
Rajztanára festő és kiváló pedagógus
volt. A későbbi fafaragó először feste-
ni és rajzolni kezdett: ezt a tevékeny-
séget sosem hagyta
abba, még ma is
magánál hordja rajz-
mappáját. Az indítta-

tást, hogy fafaragó legyen, az adta, amikor tudomást
szerzett egy is mert költőről és fafaragóról. Ahogy az
ő műveit meglátta, azt mondta magának: „ilyet én is
tudok csinálni”. És valóban tudott. A bemutatott
kiállítási darabok egy projekt részei, ennek kereté-
ben a művész egy teljes magyarországi német falut
egyetlen életképben akar ábrázolni. A művek ha -
gyományos falusi mesterségeket – többek között
egy cipész- és egy kovácsműhelyt – és a falusiak jel-
lemző tevékenységeit – aratás, szüretelés – ábrázol-

ják. Ezeken kívül a
kiállítás látogatói
több faragványt is
megcsodálhattak:
egyik ezek közül a
Svábsors címet vise-
lő kompozíció, a
má sik egy Ulmer
Schachtel makettje.

Azért, hogy ezeket és a magyarországi né -
metek múltját bemutató többi műalkotást va -
lósághűen tudja elkészíteni, a mester beható-
an tanulmányozta a népcsoport múltját. Be -
szélt megnyitójában arról is, hogyan utaztak
Magyarországra a 18. századi bevándorlók: a
közvélekedéssel ellentétben az utazás kocká-
zatos és hosszú volt. Jó volt hallani, hogy
már jövő decemberig tele van megrendelé-
sekkel, ami azt mutatja, igen nagy az érdek-
lődés a faragóművészet iránt.                                                                                   

Köszönjük a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak a kiállítás megszervezését, a
vendéglátást.                            Lumei Joli 



„1936. október 22-én születtem Sziget be-
csén. Apám kovácsmester volt, anyám ház-
tartásbeli, földműveléssel foglalkozott. Nád-
fedeles kis házunk, ezen a telken állt, ahol
most is élek. Kisgyermekként éltem meg a
második világháború borzalmait, a megfé-
lemlítés éveit. Szovjet katonákat szállásoltak
be hozzánk is, de szerencsére nem bántottak
bennünket. Várható volt, hogy a német tü -
zérség bombázni fog, ezért 1945 januárjá-
ban kiürítették a szigetet. A befagyott Dunán
mentünk át a túloldalra csomagjainkkal, ott
vártuk a visszajövetelt. Visszafelé már vé -
kony volt nagyon a jég, emlékszem, amikor
a nagyapám tehene alatt beszakadt a jég,
úgy húzták ki a partra, de szerencsére túlél-
te. Bombázás nem volt, de szomorúan ta-
pasztaltuk, hogy sok mindenünket tönkretet-
tek, elvittek.

1944-ben édesapámat málenkij robotra
kivitték Szovjetunióba, onnan betegen, csont-
soványan engedték haza másfél év múlva.
1947 nyarán egyik reggel megjelent egy
rendőr otthonunkban, s közölte, hogy édes-
anyám és én pakoljuk össze a legszüksége-
sebb ruhát, élelmiszert, mert el kell hagy-
nunk az országot. Édesapám nem volt rajta
a kitelepítési névjegyzéken, mivel összeírás-
kor kényszermunkán volt, nem tudták, hogy
már hazajött. Felmentést kértünk, de az volt
a válasz, hogy „apám maradhat, de a csa-
ládnak menni kell”. Ő nem hagyta a csalá-
dot, s velünk jött. Teherautóval vittek ben-
nünket Soroksárra, az állomásra. Ráckevén
már le volt bombázva a híd, mellette ideig-
lenesen épített hídon kellett áthajtani. 3 nap
után marhavagonokban vittek tovább ben-
nünket Németország keleti területére. Vit -
tünk magunkkal élelmiszert, bödön zsírt,
lisztet, húst.  A bödön zsír nagy részét elko-
bozták tőlünk az állomáson. A marhavago-
nok ban zsúfoltan voltunk, a gyerekek szal-

mazsákon aludtak. Egy becsei ember, Budai
János szájharmonikázott, hogy egy kicsit
feldobja a rettentően elcsüggedt embereket.
Egyik állomáson a vagonokat szétcsatolták,
nem törődtek vele, hogy kinek melyik vagon-
ban van a családja, így a nagyszüleimet más
irányba, ércbányák területére vitték, mi
pedig a Pirnai gyűjtőtáborba kerültünk,
majd több lerombolt településre 2-3 hétig.
Sokszor vittek bennünket fedél nélküli,
lebombázott lakásokba, majd gyárak fölötti
helyiségekben laktunk, míg végül Chem -
nitzben maradtunk. Én német iskolába jár-
tam. Nehéz volt beilleszkedni az ottani gye-
rekek mellé, édesapám el tudott helyezkedni
a bányában, ahol a bányászati gépek, alkat-
részek javítását végezte. Nagy volt a sze-
génység kint, jegyre kaptuk az élelmiszert,
sorba kellett állni érte. A környékbeli
krumpli- és zöldségföldeken böngésztük a
gazda által otthagyott élelmet. Szi get -
becséről öt család került ebbe a városba, de
nagyon sokan voltak más településekről is
(Nagymaros, Lánycsók). Sok családot szét-
szakítottak, volt, akinek a férje még kény-
szermunkán volt, mire hazaengedték, addig-
ra a családját kitelepítették. Azt is mesélte a
velünk kitelepített egyik fiatalasszony, hogy
férjét a kényszertáborban elrettentő példa-
ként ládába zárták, kitették az udvarra, ott
halt meg. Így telt el négy év, mikor jött az
üzenet Magyarországról, hogy hazamehe-
tünk, mert semmiféle bűnt nem követtünk el.
Ekkor már jobb lét volt kint, sokan kint is
maradtak, de mi hazajöttünk. 

Itthon a házunkban már másik család
lakott, de a ház egyik részébe beköltözhet-
tünk, majd kis idő elteltével a másik család

el is hagyta a házat. Édesapám sokat dolgo-
zott itthon is, nagy szükség volt a kovács-
mesterekre. Nagyszüleim később települtek
haza, másik házba költöztek, ahol még 10
évig éltek. Én kétéves szakmunkásképzőbe
iratkoztam, s a Csepel Autógyárban gyako-
roltam az autószerelés alapjait. 1957-től 58-
ig besoroztak katonának, majd 1958-ban
megnősültem. Boldog házasságunkból két
fiúnk született, János és Tibor. A nádfedeles
házat lebontottuk, a most is meglévő házat
építettük a helyére. Először az Autógyárban
dolgoztam, majd a Szigetbecse Tangaz -
daság műhelyében sikerült elhelyezkednem,
ahol 18 évig műhelyvezető voltam. Amikor
bejött az a rendszer, hogy készpénzben kel-
lett fizetni az alkatrészeket, a műhely kezdett
tönkremenni. Ekkor mentem át a Draspó
céghez, ahol 4 évi munka után kerültem
nyugdíjba. 

Feleségem 1999-ben meghalt, fiaim meg-
nősültek, elköltöztek, több unokám is szüle-
tett. Szerencsére nem élek egyedül, hűséges
társra találtam Erzsikében, akivel gondoz-
zuk kis portánkat, veteményezünk, virágok-
kal díszítjük udvarunkat. Sokat vagyunk ket-
tesben, unokáink sajnos ritkán jönnek hoz-
zánk, pedig mi nem bántottuk őket.”

Beszélgetésünk során nagyon sok, itt le
nem írt emléke tért még vissza János
bácsinak. A huszadik század kegyetlensé-
geit, a kifosztás éveit felejteni nem sza-
bad, fontos az emlékezet. Fontos, hogy az
utókor, gyermekeink is megismerjék a
múltat, hogy ilyen és hasonló embertelen-
ségekre ne kerüljön sor. Fontos a megbé-
kélés, a megbocsátás is. Bízunk benne,
hogy János bácsi is békét lelt szívében, s
családja, unokái körében minél több szép
napot, hosszú életet tud még eltölteni!   

Lumei Joli
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Még gyermek volt, amikor át kellett élnie a II. világháború, a kitelepítés, Szigetbecse kálváriájának ese-
ményeit. Mégis felejthetetlenül élnek benne az akkori történések, a  tulajdontól és élettől, több generáció
munkájától és eredményeitől való megfosztás, a németek szégyenletes áttelepítésének emlékei.



2016. május 7-én került sor a szigetbecsei
sakkozás 10 éves jubileumi értékelésének
megtartására, ahol  megjelentek a szigetbe-
csei és szigetszentmártoni csapatok tagjai, a
környékbeli sakkbarátok, Takács András
polgármester és Schmidt Mihály, az SE
elnöke. A rendezvényen Dr. Csuka Gyula
sakk szakosztályvezető értékelte a sziget-
becsei sakkozás 10 évének történéseit:

Az önkormányzattal és a sport elnökség-
gel történt megbeszélés alapján 2006 áprili-
sában kezdődött a sakkélet alapjainak lera-
kása községünkben. 2006 szeptemberében
létrejött a Sakkszakkör az alábbi 11 fő tag-
gal: id. Áj László, Bláboli András, Boros
László, ifj. Brezina Ferenc, dr. Csuka
Gyula, Fábián Ilona, Gyovai István, Kiss
Miklós, Losonczi Lajos, Rigó József és
Schwarczenberger Zsolt. A csapatépítés
módszerei voltak többek között a KÖR Tv-
ben való hirdetés, baráti megkeresések, régi
sakkozók felkutatása, a Megyei Szövet -
séggel történő konzultációk, helyi újságunk
közlései, a szigetszentmártoni sakkcsapat-
tal való kapcsolatfelvétel.

2007. szeptember 1-én került hivatalos
bejegyzésre a Sakk Szakosztály, mint az SE
második szakosztálya. A sakkcsapat 2007-
2009 között a megyei 5 fő csapatbajnokság-
ban szerepelt. 2009-től folyamatosan a me-
gyei I. osztályban vesz részt a 10 fős ún.
Hoschek csoportban. Létszámunk általában
16-19 fő, ami szükséges és elégséges a 10
fős bajnokságban való zavartalan részvétel-
hez. Az elmúlt időszakban több mint 80
bajnoki mérkőzést játszott csapatunk és
több mint 700 mérkőzést vívtak sakkozó-
ink. Eredményeinket tekintve általában a
középmezőnyben, illetve annak második
felében foglaltunk helyet, tekintettel arra,
hogy a résztvevők közül a legkisebb telepü-
lés vagyunk, az ellenfeleink mind városi jo -
gú helységek csapatai. Eddigi ellenfeleink
voltak: Szigetszentmiklós, Szob, Duna-
keszi, Veresegyháza, Dunaharaszti, Alag,
Gödöllő, Tura (Galga vidék), Visegrád,
Kóka, Budakalász, Biatorbágy, Török bá -
lint, Vác, Vác-Galgamácsa és Zsámbék.
Eredményeink további helytállásra kötelez-

nek bennünket, ezt várja el tőlünk közsé-
günk lakossága is. Fontos ehhez a sziget -
szentmártoni csapattal való további jó
együttműködésünk is. Eredményeinket is-
merik, és elismerik, úgy az ellenfél csapa-
tai, mint a megyei és az országos sakk-szö-
vetségek is. Az utóbbi olyannyira, hogy a
Magyar Sakkvilág Kupa országos verse-
nyén Szigetbecse képviselhette folyamato-
san Pest megyét a 2000 fő alatti települések
4 fős csapatainak versenyében. Az elsőn
4-7. hely (19 csapatból), a másodikon 6-9.
hely (22 csapatból), a harmadikon a 7. he-
lyezettek voltunk /32 csapatból). Ezeken a
versenyeken való eredményes szereplést id.
Áj Lászlónak, ifj. Áj Lászlónak, Áj Ta -
másnak, Borbély Józsefnek, Schwarczen -
berger Zsoltnak és Leidl Istvánnak köszön-
hetjük. A sakk népszerűsítéséhez hatéko-
nyan hozzájárultak az évi rendszerességgel
megtartott házi versenyek is, így a Ka rá -
csonyi Kupa, Farsang Kupa és Falunapi
Sakktorna.

Személyi feltételek mellett nagyon fontos
a tárgyi feltételek megléte. Községünkben
ez biztosítva van. A sakkrendezvények
helyszíne a művelődési ház. Sakk-készle-
tek, órák, oktatási eszközök, edzőterem,
szakirodalom stb. biztosítva van.

Nagyon fontos a támogatói háttér. A sak-
kozás sikerét alapvetően meghatározták az
önkormányzat, az SE, a Szigetbecse Köz -
ségért Közalapítvány támogatásai. Sokat
segített a Szigetbecsei Krónika a sakk fo -
lyamatos népszerűsítésében. Hálásan kö-
szönjük az önkormányzat dolgozóinak
(Nagy Imréné, Lumei Sándorné, Kiss Fe -
rencné) munkáját. 

Törekszünk az önfenntartás eszközeit is
alkalmazni. A sakkcsapat éves működésé-
hez szükséges költségek legalább 115-
120.000 Ft-ot igényelnek. Sakkozóink
évente támogatói tagdíj címen – önkéntes
alapon – befizetnek öt-tízezer forintot.
Borbély József, Schwarczenberger Zsolt ezt
általában megduplázza, s szakosztályveze-
tőként 50 ezer Ft-tal támogatom a csapat
éves működését. Ezen felül a gépkocsival
rendelkezők a vidéki szállításokat biztosít-
ják. Kiemelkedő ebben Szabó Mihály, de a
többiek is vállalják a rájuk eső részt. Eddig
több mint 120 vidéki szállítást végeztek ön -
ként, saját költség terhére. Ezen túl a veze-
tésben, szervezésben is vállalnak segítő jel-
legű tevékenységet Schwarczenberger
Zsolt és Szabó Mihály. Ez a segítség foko-
zottan szükséges az internetes eszközök
alkalmazása területén. 

Gondként jelentkezik a korábbi évek ered-
ményességéhez viszonyítva az utánpótlás
nevelése, a fiatalok oktatása, sakkoztatása,
versenyeztetése. Számunkra objektív problé-
maként jelentkezik a diákok leterheltségének
növekedése, településünk jellegéből fakadó-
an pedig, hogy a már jól sakkozó fiatalok
elmennek (kollégium, egyetem stb.). 

Gond van a szponzorok szervezésével, ez
később anyagi problémáinkat gyarapíthatja.
Ezen javítani kell. 

A 2015/16-os bajnoki évben csapatunk
teljesítőképessége növekedett. A megyei I.
osztályú 10 fős bajnokságban az eddigi leg-
jobb helyezést az, 5. helyet értük el. Ered -
ményeink mellett azonban megkülönbözte-
tett figyelmet kell fordítanunk az alábbiakra:
Jelenlegi helyzetünkben vannak külön -
leges, korábban nem tapasztalt szakmai
vonások, történések is. Meg kell felelnünk
a FIDE (Nemzetközi Sakkszövetség) válto-
zó szabályainak. Változnak az ügyintézési
követelmények, kötelező az internetes esz-
közök alkalmazása a szövetségek felé.
Megváltoztak az edzés körülményei, az in -
terneten való gyakorlás vált szokássá.
Technikai követelmények, a jövőben át kell
térni a digitális órák használatára.

Az elhangzott értékelést egészítette ki és
tette teljesebbé Schmidt Mihály SE elnök
pénzügyi vonatkozású hozzászólása, vala-
mint Schwarczenberger Zsolt szakosztály-
vezető-helyettes tájékoztatója a Megyei
Sakkszövetség évzáró értekezletén elhang-
zottakról, valamint az Országos Szövetség
tervezett közgyűléséről. 

Az ünnepségen felszólalt Takács András
polgármester: „Az Emléklapok kifejezik,
magukban hordozzák Szigetbecse sakk kul-
túrájának kialakulását, kifejezik azokat a
szellemi és anyagi erőfeszítéseket, aminek
eredményeit mostanság tapasztalhattunk.
Érezhető egy olyasfajta szellemiség jelenlé-
te, amely alapot adhat a jövőre vonatkozó-
an a sakk fakultatív formában való oktatá-
sára a tanintézetekben. A sakkon keresztül
Szigetbecse ismertebbé vált a megyében, de
országosan is tudnak rólunk. Eddigi ered-
ményeink egészséges önbizalmat adhatnak
a további sikerekhez. Hozzásegíthetnek az
említett gondok megszüntetéséhez, neveze-
tesen az utánpótlás nevelés javításához, a
támogatók szélesebb körű bevonásához.”

Az emléklapok átadása után polgármester
úr gratulált az érintetteknek, és sok sikert
kívánt az elkövetkezendő 10 évhez.

Dr. Csuka Gyula szakosztályvezető
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A képviselő-testületi tagok tájékozta-
tást kaptak a 2015. évi belső ellenőrzés
eredményéről. Jancsó Emőke jegyző
elmondta, hogy az ellenőrzés során meg-
állapított hiányosságokat pótolták, s a
továbbiakban a belső ellenőrzés irány-
mutatásai alapján készítik a költségveté-
seket és beszámolókat, pénzügyi nyil-
vántartásokat és bizonylatokat. 

***

Takács András polgármester tájékoz-
tatta a Testületet arról, hogy kötelező a
település vízkár-elhárítási tervének elké-
szítése. Ennek értelmében ezt meg kell
rendelni az ennek elkészítésére jogosult-
sággal rendelkező cégnél vagy vállalko-
zónál.

***

Takács András polgármester megkö-
szönte a szervezők és a lakosság munká-
ját és részvételét az elmúlt időszakban
lezajlott és jól sikerült társadalmi mun-
kákban (falutakarítás, strandrendezés,
sportpálya-karbantartás), valamint az
ünnepségek előkészítésében és lebonyo-
lításában (Majális, Anyák napja). Bízik

benne, hogy a jövőben is hasonló aktivi-
tás lesz tapasztalható a településen.

***

A Képviselő-testület az egyebek napi-
rendi ponton belül nagyon sok időszerű
információt, tájékoztatást, kérést tárgyalt
meg. Ezek többek közt: a gyertyaúszta-
tási rendezvény és a szigetbecsei néme-
tek kitelepítési évfordulója ünnepség
előkészítése, felkészülés a Sramli parti-
ra, falunapi előkészületek. 

A polgármester tájékoztatást adott az
új óvoda építési pályázatának beadásá-
ról, valamint az adósságkonszolidációs
önkormányzati pályázat beadási lehető-
ségeiről, terveiről. 

***

A Duna-parti út csatornázás utáni
helyreállítása – a kivitelező tájékoztatása
alapján – a közeljövőben meg fog történ-
ni. Ennek során a kátyúzás után kétréte-
gű anyaggal fogják bevonni az utat. 

***

A jelenlévők megtárgyalták a Balassi
téri park rendezésének tervét, arra pályá-

zati lehetőség igénybevételében döntöt-
tek. Dr. Csernyi Zsuzsanna a Közalapít -
vány nevében tájékoztatást adott a mam-
mográfiai vizsgálat megszervezésének
állásáról, a busz igénybevételéről. 

***

Sósné Michelisz Edina a pénzügyi
álláshely betöltése iránt érdeklődött. A
jegyző közölte, hogy a Közös Hivatal
pénzügyi dolgozói a Szigetbecsei Pol -
gármesteri Hivatal épületébe költöznek,
és a munkakörök újbóli átszervezése
után dől el ennek szükségessége.

***

Csoba Attiláné az André Kertész fotók
bérbeadási lehetőségét, André Kertész
könyv értékesítését és a kiállító helyiség
szellőzési lehetőségét vetette fel. 

***

Riedl Béla alpolgármester javasolta
egy utánfutó vásárlását, mivel a falu-
buszban szállított fűnyírók a busz belse-
jét tönkreteszik. Így a falubusz szemé-
lyek szállítására alkalmatlanná fog válni. 

***

A Képviselő-testület támogatói jegyek
kibocsátását határozta el a várható falu-
napi költségek egyik bevételi forrása-
ként.

A Képviselő-testület rendeletet alko-
tott Szigetbecse Község Önkormányzata
2015. évi költségvetésének módosításá-
ról. 

A Ma gyar Államkincstár a 2015. ne -
gyedik negyedévi beszámolóhoz kimu-
tatást készített az önkormányzat jogsze-
rűen igényelt és általuk eddig folyósított
normatív, központi támogatások össze-
géről. Mivel ezen összegek némelyike
eltért a 2015. évi költségvetésben erede-

tileg tervezett normatív, központi támo-
gatások összegétől, szükség volt a költ-
ségvetés módosítására. Az állami támo-
gatásokon kívül saját hatáskörű, belső
átcsoportosításokra is sor került a gaz-
dálkodásban. 

***

A módosítás szerint az Önkormányzat
a 2015. évi gazdálkodását 494.852 ezer
Ft bevételi és 494.852 ezer Ft kiadási

előirányzattal zárta le. Az összevont
költségvetésen belül az önkormányzat
476.955 ezer Ft, a Szigetbecsei Közös
Önkormányzati Hivatal 59.640 ezer Ft, a
Szigetbecsei Tóparti Óvoda 50.399 ezer
Ft kiadási és bevételi előirányzattal zárta
a 2015. évet. 

***

Az előirányzat módosítások elfogadása
után a Képviselő-testület rendeletben
elfogadta a 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolót. Meg -
állapí totta, hogy az Önkormányzat és
intézményei jól gazdálkodtak. 

Összesítésben a be vételi előirányzatát
94%-ban, kiadási előirányzatát pedig
88%-ban teljesítette, így pozitív pénzma-
radvánnyal zárhatta az évet.

2016. április 28.

•  Szigetbecse Község Önkormányzatának és intézmé-
nyeinek 2015. évi költségvetésének módosítása

• Szigetbecse Község Önkormányzatának és intézmé-
nyeinek 2015. évi zárszámadása

2016. május 12.

•  Belső ellenőrzésről tájékoztató, vízkár-elhárítási 
tervkészítés, pályázati lehetőségek



Falutakarítás, parkszépítés

Szigetbecsén április 16-ára hirdette meg a falutakarítást az önkor-
mányzat a civil szervezetek bevonásával. A kezdeményezésre 110 fő
(felnőtt és gyermek) jelent meg a Művelődési ház udvarán, ahonnan
a munkavédelmi oktatás után csoportokban elindultak és szedték
össze az előző év óta összegyűlt szemetet a község közútjain, közte-
rein, Holtág partján és a Holtágban, valamint az erdők szélein. Egyre
többen ébrednek rá az önkéntesség ízére, s egyre többen juttatják
kifejezésre az igényt a tisztaságra, a szép rendezett környezetre.
Köszönjük szépen. 

Községünk nyugdíjasai ez évben is virágokkal ültették be parkja-
inkat (Templomkert, Kereszt utcai park, André Kertész Emlékház,
Balassi tér). A virágültetésen kívül az Úrnapi Körmenet virágsző-
nyegét is elkészítették.

Köszönet illeti a Szigetbecse
Községért Közalapítvány tagjait,
akik a Balassi tér virágosítását és
az Életfa szobor felújítását végez-
ték el.

Önkormányzatunk fásítási prog-
ramjának keretében 40 db fát (10
db vérszilvát, 20 db gömbakácot,
10 db gömbjuhart vásárolt és ülte-
tett ki munkásaival a község utcái-
nak szépítésére, az elöregedett fák
pótlására.                     Lumei Joli 

Strand és környéke takarítás
2016. V. 07. szombat – Megint egy sikeres összefogás. Ezen a szép

napsütéses tavaszi napon 35 segítőkész emberrel nekiindultunk a
strand és környéke takarításának. Konténerbe depóztuk a leveleket,
kivágtuk az elszáradt bokrokat, faágakat. Mindkét stég rossz deszkái
ki lettek cserélve, a stégek újra lettek festve. A strandmeder talaját 10

fuvar sóder feltöltéssel kiegyenlítettük a könnyebb, jobb bejárás érde-
kében. A volt hajóállomás felé vezető kis utat a csónakkikötő felől
újra járhatóvá tettük.

Ezt az igazán hasznos szép napot egy finom kora délutáni közös
ebéddel zártuk. Itt szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki
ott volt: Bogdán József, id. Kovács András, Hoffmann Marcell,
Borbély Mária, Szűcs Vilmos, Béres Olivér, Szűcs Donát, Tepliczki
Péter, Kancsár Zoltán, id. Keszthelyi László, ifj. Kancsár Zoltán,
Keszthelyi Balázs, Feigl József, ifj. Keszthelyi László, Schmidt
Sándor, Schmidt Balázs, Schmidtné Paulheim Szilvia, Schmidt
Vilmos, Mayer Julianna, Gózon Máté, Fábrikné Brodmann Erzsébet,
Gózon Lilla, Takács Sándor, Riedl Norbert, Sós László, Riedl Kornél,
Sósné Michelisz Edina, Riedl Ramóna, Sorodi László, Riedl Béla,
Glöck Dénes, Tisztán Ferenc, Matus Attila, Kancsár Antal, id. Jánosi
Miklós, Szalai Zsolt.                                                    

Ebédünk hús készletét Draspó Jenő biztosította, italt Sziegel
Tibortól és az önkormányzattól kaptuk. Takácsné Vadle Judit sütivel
kedveskedett. 

Riedl Béla alpolgármester

Sportpálya, kapuk mögötti labdafogó
háló cseréje!

1996 tavaszán a sportpálya felújítása keretén belül a kapuk mögöt-
ti labdafogó háló felszerelésére került sor. 20 év elteltével a régi drót-
háló szövetet idén április hónapban társadalmi munka keretén belül
új UV-álló kötél hálóra cseréltük. Ezúton is szeretnék köszönetet
mondani a lelkes segítőkész embereknek: id. Jánosi Miklós, ifj.
Jánosi Miklós, Schmidt Mihály, Sorodi László, Farkas Sándor, Jónak
Dávid, ifj. Podruzsik Sándor, id. Kovács András, Riedl Norbert,
Riedl Béla, Takács Sándor.

Külön köszönet az emelőkosaras daruért Draspó Jenőnek és jármű-
kezelőjének ifj. Jánosi Miklósnak.

Riedl Béla szakosztályvezető
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Mammográfiai vizsgálat: Szigetbecse Községért Közala-
pítványunk szervezésében, dr. Csernyi Zsuzsa háziorvos irányítá-
sával a településünkön élő asszonyokat mammográfiai vizsgálatra
visszük el, térítésmentesen. A szállítási költségeket a Közalapít-
vány és az Önkormányzat közösen vállalta be. A jelentkezések
alapján nyár végére mintegy 48 fő esik túl a szűrésen. 

Nyugdíjasaink a költészet napja alkalmából elszavalták ked -
venc verseiket, majd anyák napja alkalmából virágot adtak át és
műsorral kedveskedtek női tagjaiknak. Május 21-én táncos műsor-
ral képviseltették Szigetbecsét a Térségi Nyugdíjas Találkozón.
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Az iskolakezdés a gyermek életének
egyik legjelentősebb fordulópontja. Az
indulás meghatározza iskolai pályafutását,
ami későbbiekben egész életére kihat. Ha
nem megfelelő időben történik a beiskolá-
zás, vagy ha a fejletlen képességek, pszi-
chés problémák korrekciója nem történik
meg, annak hosszú távú negatív következ-
ményei lehetnek: tanulási nehézség, beil-
leszkedési, magatartási problémák, érzel-
mi, pszichés tünetek. A szülőknek megala-
pozottan, felelősségteljesen kell meghozni
döntésüket a gyermekük életének e fontos
fordulópontjáról. 

Községünk általános iskolájába 2016.

április 14-15-én történt a beiratkozás.
Ennek eredményéről, változásokról ifj.
Raffay Béla intézményvezető így nyilatko-
zott:  

„2016/17-es tanévre intézményünkbe 27
leendő első osztályos gyermeket írattak be.
Közülük ebben a tanévben 21-en kezdik
meg tanulmányaikat, mert 6-an még óvo-
dában folytatják felkészülésüket az iskolá-
ra. Örömünkre szolgál, hogy még a szom-
szédos beiskolázási körzetek számára is
vonzó maradt iskolánk, ugyanis az összes
felvett tanulóból 12 gyermek más telepü-
lésről érkezik.

Tanévközi iskolaváltásokról: A 2015/16-
os tanévben a tanulók intézmények közötti
mozgása elenyésző mértékű volt. Ketten
kérték felvételüket hozzánk Ráckevéről és
ugyanennyien távoztak a makádi tagintéz-
ményünkbe.”

Az egyik legfontosabb esemény mikor
gyermekünk óvodába megy. Óvodába az a
kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy
a felvételtől számított fél éven belül betöl-
ti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba
tartozó gyermekeket csak abban az esetben

tudja az intézmény felvenni, ha az összes
három éves és annál idősebb gyermek fel-
vételi kérelmét teljesítetni tudja. Az óvoda
– férőhelyszáma erejéig – köteles felvenni,
átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerű-
en az óvoda körzetében lakik. A felvételnél
a tanköteles korú gyermekeket (öt évesek)
előnyben kell részesíteni. Az óvodai felvé-
telről, átvételről az óvoda vezetője dönt, a
felvételről is ő tájékoztatja a szülőket. 

A Tóparti Óvoda vezetője, Schmidt Mi -
hályné tájékoztatása a 2016/17-es óvodai
beiratkozásról: 

„Óvodánkban is sor került a beiratko-
zásra. Eddig 15 gyermek került beíratásra,
ebből 12 fő szigetbecsei, 3 fő ráckevei. A
15 főből 8 leány és 7 fiú. Minden jelentke-
zőt fel tudtunk venni, még van férőhelyünk.
A jelenleg 25 fős nagycsoportból 4 gyer-
mek ismétli korcsoportját, így 21 fő búcsú-
zik el óvodánktól, iratkozott be az általá-
nos iskola első osztályába. Közülük 2 gyer-
mek a ráckevei katolikus iskolában, 1 gyer-
mek a ráckevei zöld iskolában, 18 gyermek
pedig Szigetbecsén kezdi meg iskolai
tanulmányait.”                       Lumei Joli

Legyél ismét 
nyári táborozó

A Becsei Hagyományőrző Kör ismét
Nyári Tábort szervez a Faluházban 

2016. július 4-5-6-án délutánonként 13:00 – 17:00-ig.

A tábor mindenkinek ingyenes. Jelentkezni lehet az iskolában Kőhegyiné Anikó
néninél, vagy a táborban is a helyszínen. Szívesen látjuk és marasztaljuk a kis-
gyerekek kísérőit is. Amit hozni ajánlatos: jókedvet, humort, érdeklődést, kitar-
tást!
A programok sorrendisége az időjárástól függ. A három délután lehetőség lesz:

sok-sok kézműveskedésre, játékra,
a helyi szokások megismerésére, pl. népviselet, étel, tánc,
természettel való ismerkedésre, annak megóvásának megtapasztalá-
sára. A kísérletezések által megismerkedhetnek a környezetünket
körülvevő titkokkal.

Az előző évekhez hasonlóan kerül sor a tábor meg-
rendezésére. 
Az utolsó nap lehetőség lesz a szülőknek megtekin-
teni az „alkotók” munkáit. A három napról készült
fotókkal megláthatják, hogy gyermekeik mi mindent
készítettek, mi-mindennel ismerkedtek meg. 

Szeretettel várunk minden alkotni vágyót!
Kiss Marianna

Gyermekrejtvény 
megfejtései:

Játék a betűkkel: Kirándulás 

Betűvadászat: 1. Ady Endre, 2. Kosz to-
lányi Dezső, 3. Juhász Gyula, 4. Móricz
Zsigmond, 5. Vörösmarty Mihály, 6. Jó-
zsef Attila, 7. Jókai Mór   „Hiába, a nép-
költészet az igazi költészet. Legyünk rajta,
hogy ezt tegyük uralkodóvá.” (Petőfi
Sándor)

Boltos: póló 1000 Ft/db, rövidnadrág 500
Ft/db.

Világhírű matematikusunk: Neumann
János. A számítástechnikában

Bűvös négyzet: 1. övébe, 2. veret, 3. érint,
4. bendő, 5. ettől 
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Május 31-én Szigetbecse biztosított helyet a Pest megyei Kor -
mányhivatal Ráckevei Járási Hivatal területén dolgozó védőnők
munka értekezletének. A Szigetszentmiklósi és Ráckevei Járáshoz
tartozó 20 település védőnői részére Husovszkyné Fischer Juli -
anna járási vezető védőnő adott értékelő elemzést a főállású isko-
lavédőnők szakfelügyeleti vizsgálatának eredményéről. 

A jelenlévők meghallgathatták Horák Györgynének, a Ráckevei
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály CSVSZ védőnőjének a
2015. évi CSVSZ munkáról szóló beszámolóját. Tájékoztatást
kaptak a járványügyi és védőnői időszerű feladatokról, valamint a

homeopátiás gyógyszerekről és azok alkalmazási lehetőségeiről.
A szigetbecsei anyukák – meglepetésként – mamin-baba bemutatót

tartottak. A munkaértekezlet megható percekkel fejeződött be, amikor is
a védőnők, nyugdíjba vonulás miatt, megköszönték dr. Földi Zsuzsanna
járási tiszti főorvos több évtizedes munkáját, jó együttműködését. A nap
zárásaként a körzet védőnői megnézték Szigetbecse nevezetességeit.

A Maminbaba országszerte egyre nagyon népszerűségnek örvendő mozgásforma a várandós és kisbabás
anyukák körében. Ez egy igazán szórakoztató, aktív, csinosító mozgásforma kisbabás és várandós anyukák
részére. Könnyen követhető elemekből áll, így sem táncos, sem másféle sportos előképzettség nem szüksé-
ges hozzá. Nagy előnye, hogy a gyermekünkkel együtt végezhető, így nem kell másra bízni a babákat, nem
kell bébiszitter vagy nagymama segítsége.  A Maminbaba órák alatt a babák biztonságosan hordozóba kötve,
vagy pocakban ringatóznak kellemes latin zenére. Babahordozókat, bejelentkezés alapján ingyenesen bizto-
sítanak.

Horovitz Dóri vár minden kedves új és régi Kismamát, Anyukát szerdánként 9:30-kor a Művelődési Házban! Az első óra ingyenes!
Kisbabával a gyermekágyi időszak utánitól a hordozós kor (3 év) végéig lehet jönni vagy egyedül bármikor! Elérhetőségek: tel.: 06-20-
4782482, email: horovitzdora@hotmail.com, facebook: Maminbaba – Szigetbecse
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A háromnapos Sárga Szalag Kerékpáros Zarándokutat a Refor má-
tus Dunamenti Kistérségi Diakónia és a Szigeti Szabadidő és Ke-
rékpáros Egyesület szervezte dr. Riebl Antal, Délegyháza polgármes-
terének fővédnöksége mellett.

Az esemény célja az adománygyűjtés volt a Majosházán épülő 15
férőhelyes hospice ház építésének javára, a részvevők emellett szoli-

daritásunkat fejezhették ki a daganatos betegekkel. A Diakónia jelen-
leg a térség 17 településén látja el az ingyenes otthoni hospice ellá-
tást, a daganatos betegek ápolását. 

A háromnapos túrán felkerestük a ráckevei és szigetszentmiklósi
járás 20 – a hospice ház tervezett ellátási területén lévő – települést.
Az eseményen 221 fő érdeklődő, segítő és kerékpározó vett részt,

átlagosan 25-30 fő kerékpározott velünk,
a 150 km-es távot 14 fő teljesítette, ado -
mánybevételünk 585.000 Ft lett és 4 tele-
pülés református gyülekezete gyűjt még
adományokat az elkövetkezendő hetek-
ben. 

Hálás köszönetünket fejezzük ki a
támogatásért Szigetbecse Község Önkor-
mányzatának, Szigetbecse Német Nem-
zetiségi Önkormányzatának és a segítők-
nek. A Zarándok útról képes beszámoló-
kat találnak a „Sárga Szalag Kerékpáros
Zarándokút” Facebook csoportban és a
Hospice Diakónia Majos háza oldalon is.  

(Kontha Benőné, diakónus-elnök)
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A Kis-Duna Maraton egy teljesen non-profit rendezvény, melyet
ráckevei amatőr futók rendeztek meg 2016. április 10-én. A kiírók
célja egy olyan családias verseny megszervezése, ahová az amatőrök
is szívesen elmennek. Ahol az első helyen a futó áll, akárhányadik-
ként is ér be a célba. Ahol jó házigazdaként tudják fogadni a mesz-
szebbről érkező régi és leendő barátaikat, és hogy megmutathassák a
résztvevőknek, hogy mennyire szép ez a vidék. 

Útvonal volt: 10 km-es: Ráckeve belváros – Újtelep – Fanyilas, 21
km-es félmaraton: Ráckeve belváros – Újtelep – Fanyilas – Somlyó -
Dömsöd, 42 km-es maraton: Ráckeve belváros – Újtelep – Fanyilas
– Somlyó – Dömsöd – Tassi zsilip – Csepel-sziget csücske – Makád
üdülőterület – Szigetbecse üdülőterület – Ráckeve Keszeg sor. 

A versenyre 400 fő nevezett női és férfi csoportban, valamint ifjú-
sági, felnőtt és senior korcsoportban. Örömmel mondhatjuk, hogy
közülük 8 fő szigetbecsei lakosnak szurkolhattunk: Szabó Bence,
Bertalan Brigitta, Riedlné Bogdán Tímea, Schmidtné Radinkó
Ágnes, Garzó Judit, Schwarczenbergerné Nagy Mária, Szűcs
Ferencné, Posta Attila János.

A verseny nagyszerűen sikerült.
Erről így nyilatkozik Szűcs Ildikó:

„21 km-en női senior kategóriában
indultam. Életem 4. félmaratonja, de
ezen a távon senior kategóriában az
első. Összesen ketten indultunk ebben
a kategóriában, így a dobogó második
fokára állhattam és az érem mellé
kupát is kaptam (reklamációmat köve-
tően, ugyanis a 21 km-es női seni oro-
kat nem nyomtatták ki, de a rendszer
hibáját gyorsan tisztáztuk). Fantasz -
tikus érzés volt! A végére kicsit elfá-
radtam és a szél is jobban fújt, vissza-
felé hiányzott, hogy nem tudtam meny-
nyi van még hátra, ez látszik az ered-

ményemen is. Köszönet a szervezőknek, Mikola Bencének és csapatá-
nak! A szervezés „első bálozóként” szuper volt, kivetítő a tornate-
remben, gördülékeny rajtcsomag-átvétel, benne a rajtszámra már fel-
rögzített chipes időmérő, a frissítőpontok 5 km-enként bőséges kíná-
lattal, a megtett távok kiírása, mindenkinek érem (!) Na és a végén a
finom gulyásleves és bukta. Minden adott volt a versenyhez. A test-

mozgás nagyon fontos egészségünk megőrzéséhez, mindenkinek csak
ajánlani tudom. A futás a legolcsóbb sport: egy jó futócipő, elszánt-
ság, kitartás kell hozzá!

Posta Attila személyes élménye:
„Életem első félmaratoni versenyét –
egyik kollégám biztatására – majd’ 50
évesen teljesítettem, a Ráckevén meg-
rendezett Kis-Duna Maratonon, mely-
lyel egyik gyermekkori álmomat vál-
tottam valóra. Utólag kicsit sajnálom,
hogy nem próbálkoztam már korábban
is. A versenyen való részvételt fél éves
felkészülés előzte meg. Jó érzés volt
számomra ennyi eltérő korú emberrel
együtt futni. Bár az utolsó kilométere-
ket a szembe fújó szél nehezítette, élet-
re szóló élmény volt a célba érés, ahol
minden versenyző nyakába került a
teljesítményért járó érem. A szervezés profi volt, az összehangolt
munkának, minden részletre való odafigyelésnek és lelkesedésnek
köszönhetően. Remélem, jövőre is megrendezik, mert a félmaraton
után szeretném megpróbálni a maratoni távot is!”

Gratulálunk és további sok sikert a szervezőknek és a versenyzők-
nek is. A versenyről többet is megtudhat a www.kisdunamaraton.hu
weboldalon.

Lumei Joli
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Huszonöt éve már annak az igen ritka, sőt községünkben egyedül-
álló eseménynek, hogy Szigetbecsén két fiútestvér egy napon, egy
helyszínen, mondta ki a boldogító igent az anyakönyvvezető házas-
ságkötésre irányuló kérdésére. A két testvér Tuska Attila és Tuska
Árpád, menyasszonyaik, Szakács Noémi és Sümegi Terézia
Erzsébet. Választásuk komolyságát, megfontoltságát igazolja a hosz-
szú éveken át kitartó meghitt házasságuk, bensőséges kapcsolatuk,
gyönyörű gyermekeik, családjuk iránt érzett szeretetük. A házassá-
gukban megtapasztalhatták a feltétel nélküli szeretetet, a hűséget és
az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt társon keresztül. 

A két pár, május 11-én együtt ünnepelte 25 éves házassági
évfordulóját szeretteik, szüleik és most már gyermekeik körében.
Mindkét házaspárnak ezúton is tolmácsolom a szülők, az anyai
szív féltő, óvó szeretetét értük és családjukért, s a mindenre kiter-
jedő jókívánságait: „Az élet bármerre is sodor minket, mindig
szeretni fogunk titeket. Ezért csak egyet kérünk, legyetek nagyon
boldogok, amíg csak lehet.”

Évfordulójuk alkalmából mindkét PÁRNAK tisztelettel és
elismeréssel gratulálok az együtt töltött évekhez, évtizedekhez
és kívánok még nagyon sok boldog évet, és egy mind jobban
kiteljesedő életet a folytatáshoz!

Lumei Joli
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2016. május 21-én a média képviselőinek
részvételével első ízben megrendezett túra-
rally versennyel ünnepelte a Sopronit gyár-
tó HEINEKEN Hungária azt, hogy idén
már kizárólag hazai árpából főzi Ma gyar -
ország legkedveltebb sörét. A Magyar árpa
útja – Soproni sör-rally versenyzői Talmácsi
Gábor világbajnok gyorsasági motorverseny-
ző rajtja után, közel 500 kilométer megtétele
után értek célba, a sör fővárosába, Sopronba.

A befutót a szervezők a már hagyománnyá
vált szezonnyitó Soproni Sörfesztivállal kö -
tötték egybe. A Budapestről induló rally út -
vonala olyan településeken keresztül vezetett,
amelyek az árpatermesztés és a sörfőzés fo -
lyamatában jelentős szerepet játszanak. Így a
résztvevők érintették Szigetbecsét, ahol talál-
kozhattak egy helyi árpatermelő gazdával. 

A szigetbecsei állomás az Agro Kft. telep-
helye volt. A helyszínen megjelent Nagy Ist -
ván, a Földművelésügyi Minisztérium mi-
niszterhelyettese, José Matthijsse, a HEINE-
KEN Hungária Zrt. vezérigazgatója, dr. Sza -
kács Árpád, az AGROCROP Mezőgazda-
sági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügy-
vezető igazgatója. „A Soproni Sörfesztivál
mára a város hagyományai közé emelkedett.
Külön örülök, hogy idén első ízben megren-
deztük a Magyar árpa útja – Soproni sör-
rally-t, amellyel azt ünnepeltük, hogy a

Soproni immár 100 százalékban Magyaror -
szágon termesztett árpából készül” – mondta
el José Matthijsse, a HEINEKEN Hungária
Zrt. vezérigazgatója. 

Györke Péter, az Agro Kft. elnöke bemu-
tatta vendégeinek és a versenyzőknek a kft.
gépparkját, az árpamezőt, valamint ismertet-
te a cég termelési eredményeit. 

Lumei Joli

Május 28-án, a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat és Szigetbecse Község Önkormányzata szervezésében ez évben is meg-
rendezésre került a Szigetbecsei Sramli Party. A rendezvényen a Tóparti Óvoda nagycsoportosai, az általános iskolai tanulók adtak ízelítőt a
nemzetiségi tánc- és énektudásukból. Fergeteges táncbemutatót adott  a Sankt Martin Német Nemzetiségi Tánccsoport, majd a Lohr Kapelle
együttes adott hangulatos zenét és perdítette táncra a nagyszámú résztvevőt. 

Úrnapja (Úr testének és vérének ünnepe) katolikus főünnep alkalmából községünk nyugdíjasai
festményi szépségű virágszőnyegeket készítettek a Római Katolikus Templomkertben.

Jose Matthijsse, Nagy István és Györke Péter

Györke Péter fiával, köztük dr. Szakács Árpád
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Lengyel Béla elhunyt 2016. 03. 05. élt 69 évet
Nagy Zsolt elhunyt 2016. 05. 10.  élt 43 évet
Bartal László elhunyt 2016. 05. 13.   élt 75 évet
Brodmann Mihályné sz. Szabó Erzsébet

elhunyt 2016. 05. 17.   élt 80 évet

Híreinkről, programokról többet és részletesebben a www.szigetbecse.hu weboldalon olvashat
LAPZÁRTA 2016-ban:  július 25., szeptember 25., november 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

Programajánlat
Június 3-tól július 3-ig: „Horgolt mese” kiállítás a Faluházban

Június 10. (péntek): Ballagás az általános iskolában
Június 13. (hétfő) 18.0 óra: Nyugdíjas Klub félévzáró este zenével, tánccal

Június 15. (szerda): Szöszmötölő a Német Nemzetiségi Önkormányzatnál
Június 16-tól 22-ig: Alkotóművészek és Művészetbarátok Ráckevei Egyesületének

„Úton” című közös kiállítása a Szigetbecse Művelődési házban

Június 17. (péntek) 13:00 óra: Előadás a Baba-mama Klubban, címe: Csecsemő- és gyermek elsősegélynyújtása
Június 29. (szerda): Szöszmötölő a Német Nemzetiségi Önkormányzatnál
Június 30. (csütörtök) 16.00 óra: Nyugdíjas Klub rendezvénye a sportpályán hússütéssel egybekötve

Július 1. (péntek): 18:00 óra: André Kertész fotópályázat kiállítás megnyitó a Művelődési házban
Július 4-5-6. (hétfő-kedd-szerda) 13.00 óra: Nyári tábor a Faluházban
Július 13. (szerda): Szöszmötölő a Német Nemzetiségi Önkormányzatnál

Július 17-től 22-ig: Erzsébet tábor az általános iskolások részére
Július 27. (szerda): Szöszmötölő a Német Nemzetiségi Önkormányzatnál
Augusztus 4. (csütörtök): Kiskunmajsa fürdő a Nyugdíjas Klub szervezésében

Augusztus 10. (szerda): Szöszmötölő a Német Nemzetiségi Önkormányzatnál
Augusztus 11. (csütörtök) 17.00 óra: Nyugdíjas Klub rendezvénye a sportpályán szalonnasütéssel egybekötve
Augusztus 24. (szerda): Szöszmötölő a Német Nemzetiségi Önkormányzatnál

Köszönet
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Brodmann Mihályné, Erzsike óvó néni 
temetésen részt vettek, és a család mélységes fájdalmát 

részvé tükkel, virágaikkal enyhítették.     A Gyászoló Család

Szigetbecse Község Önkormányzata ez évben, augusztus 27-
én ismét megrendezi a falunapot. A környékbeli és községünk
amatőr fellépői mellett sztárvendégeink lesznek: Jolly és Suzy
(17:00-18:00 óra), Tabáni István (19:30 óra), valamint Szandi
(21:00-22:00 óra). Tűzijáték és utcabál zárja a rendezvényt.
Támogatói jegyeket az önkormányzat képviselőinél lehet vásá-
rolni. 
Ez évben is lesz tombola, valamint nyeremények sorsolása a
támogatók között. Köszönjük előre is a támogatást! 

Szigetbecse Község Önkormányzata


