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SZIGETBECSEI
KRÓNIKA
2018, az új év

Kegyes hozzánk az idei tél. Egy-egy verőfényes napon hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy még csak január vége felé
járunk, és néha már a tavaszi munkákra –
metszésre, kapálásra, ültetésre – gondolunk, holott az időjárás még tartogathat
meglepetéseket. A február még megmutathatja a tél erejét, zordságát. Ám az idő
előrehaladtával, a napok múlásával, egyre
fogy a hosszú hideg tél esélye. Készüljünk
hát a tavaszra, tervezzük meg az évet, az új
feladatok indítását, a folyamatban lévő
ügyek folytatását, befejezését. Akad tennivalónk, van feladatunk bőven.
Az előző évek lendületével, tettrekészségével, szorgalmával fogjunk hozzá és folytassuk a 2018-at. A múlt év kicsit átrendezte a feladatok sorát. Néhány tervezett
beruházás végrehajtása adminisztratív, illetve technikai okok miatt késedelmet
szenvedett, így befejezésük erre az évre tolódott át. Ilyen a Móricz – Fazekas utcák
közötti telekalakítás, aminek a befejezése
csak az év második felére várható, illetve a
Honvéd utcai szűkület kiszélesítése is, a
területrendezés nehézségei miatt, az ez évi
feladatok sorába került át. Gazdagodott
viszont a település a Makádi út teljes hoszszában megépült gyalogjárdával, a falu két
végén egy-egy színvonalas helységnévtáblával. Elkészült a Duna-part teljes hosszában a közvilágítás, felújítottuk és korszerűsítettük a strandot, és elkészült és halottak

napjára felszentelve átadásra is került a temetőben az urnafal.
Rendezvényeink továbbra is szép számban vonzzák a környező települések és
üdülőterületek lakóit, és színvonalukkal
kiváltják a látogatók elismerését. A sikeresen zárt 2017-es év bizakodást, erőt, lendületet adhat az ez évi feladataink végrehajtásához. A végrehajtandó feladatok számát és nagyságát tekintve ez komoly erőfeszítést is igényel.
Az április 8-ra kiírt parlamenti választás
nagyban meghatározza a hivatal mozgásterét, hisz minden más, ezen esemény sikeres
lebonyolításának van alárendelve. Ezzel
párhuzamosan kell végezzük a napi teendőket, ami alaphelyzetben is leköti a hivatal kapacitását. Reménykedve várjuk a
múlt évben már sokadszorra benyújtott
óvodaépítési pályázat eredményét. A pályázat sikere esetén a falu életében az utóbbi évek egyik legnagyobb beruházása valósulna meg. Meggyőződésem, hogy ez az év
meghozza ezt a rég várt eredményt. Ez évben is folytatni kívánjuk a közösség életét
kényelmesebbé, komfortosabbá tevő fejlesztéseket, változtatásokat. Többek között
az iskola előtti parkolók bővítését, a rendezvénytér átalakítását, a strand és a strandi út továbbépítését, a buszmegállók korszerűsítését. Be kell fejeznünk az elmúlt
évben elkezdett beruházásokat, a telekalakításokat, és elindítani ezek közművesíté-

sét. Ezenfelül még számtalan, a látókörünkben lévő, vagy a lakosság jogos igényét
mutató feladat elvégzése várat magára az
esztendőben. Őszinte örömmel közlöm,
hogy a kormány a kerékpárutak fejlesztése
sorába térségünket is bevette. Döntése
alapján kerékpárút épül Ráckevétől a
makádi parkerdei bekötőútig 12,4 km
hosszon az árvízvédelmi töltésen. A befejezés 2019 közepére várható, ami után kerékpárral kényelmesen bejárható lesz a
Csepel-sziget déli része. Meggyőződésem,
hogy ez a beruházás komoly lendületet
adhat a térség turisztika fejlődésének, és
elősegítheti a strandra vezető kerékpárút
megépítését és a Duna-part fejlődését.
A megfontoltság, a mértékletesség az
egyik legszebb emberi erény. Ezért teendőinket józan ésszel szemlélve, gondolatainkat, tetteinket megzabolázva tekintsünk az
előttünk álló feladatokra. Gondoljunk arra,
hogy minden új alkotásunk csak a meglévő
értékeink megőrzésével, kultúránk és hagyományaink fenntartásával nyeri el igazi
értékét. Fogjunk hát hozzá bátran, tántoríthatatlan hittel feladataink végrehajtásához,
de közben ügyeljünk egymásra, maradjunk
meg emberségünkben, és óvjuk, védjük
településünk értékeit, a természetet, környezetünket. Kívánok ehhez mindenkinek
lelki erőt és jó egészséget!
Takács András
polgármester
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Akik szebbé tették a karácsonyi ünnepünket
Adventtől vízkeresztig

Biztosan sokan vagyunk így, hogy az ünnepre készülődve, szívesen olvasunk karácsonyi
verseket, hallgatunk ünnepi dalokat, amelyek
eszünkbe juttatják gyermekkorunk karácsonyait. Szívesen meghallgatjuk a régi időkről szóló
történeteket, amikor a nagymamák sütötték a
mézeskalácsot és a bejglit. Fahéj illata árasztotta el a kis házakat. A gyerekek nagy szeretetben
fogyasztották az elkészített ételeket. Többen
már megéltük azokat az ünnepeket, amikor a
karácsonyfára fényes papírral bevont diót, almát akasztottunk fel, szegényes körülmények
között, saját kézzel elkészített csutkababákkal
ajándékoztuk meg egymást. Szegény világ volt
akkoriban, de annál boldogabb.
Napjainkban már sokkal inkább az ajándékozás körül forog a világ. Ilyenkor elhalkul a falu,
az otthonokba melegség és szeretet költözik.
Békesség, boldogság, csengőszó, gyertyafény,
ajándék és szeretet honol mindenütt. A kicsiny
gyertyák fénye melengeti lelkünket. Ez a nap
hitet és reményt ad mindenkinek. Megszelídülnek a szívek, és mindenki kicsit jobb emberré válik ezekben a napokban.
Mit tud tenni, mit tudott tenni községünk
elöljárósága, civil szervezetei, hogy a közel
1500 fős lakosság ünnepi készülődését, ünnepét szebbé tegye? Úgy gondolom, hogy 2017ben is minden igyekezetükkel azon voltak, voltunk, hogy az ünnep minél meghatóbb, és
minél jobb legyen.
2017. december 3-án közös adventi ünnepséget szervezett az önkormányzat a civil szer-

vezetek és az oktatási intézmények bevonásával. Egy újabb értékkel bővült községünk, amikor is a környék egyik legszebb betlehemi jászola lett átadva a falu központjában.
Jótékonykodásra is sor került ezen a napon.
A Mikulásfutással egy időben és annak helyszínén adventi vásárt is rendezett a szülői
munkaközösség. A jótékonykodásból befolyt
pénzt az óvodás és iskolás gyermekek részére
ajánlották fel a szervezők.
A nap megszokott fénypontja most is az
ünnepi műsorral és vendéglátással egybekötött
adventi gyertyagyújtás volt. Nyugdíjasaink
most is meghívták a falu lakosságát a művelődési házba, ahol az ünnepi műsor után meleg
tea és forralt bor, valamint finom sütemények
fogyasztása mellett meghitt, őszinte érzelmű
beszélgetésben, társalgásban vehettek részt a
megjelentek.
Igazán bensőséges, ünnepi hangulatot adtak
a Római Katolikus Templomban elhangzott
karácsonyi koncertek. December 10-én a
Szigetújfalui Zenebarátok Egyesülete kórusának gyönyörű énekhangját, majd 17-én a
Szigetbecsei Zenebarátok Körének műsorát
hallgathatta meg a templomba látogató közönség. A Zenebarátok műsorát még színvonalasabbá tette Holndonner Kirst Enikő énekesnő fellépésével, aki Mozart: Exultate, Jubilate
c. művéből Alleluja és Händel: Messiás c.
művéből Rejoice című dalát adta elő a megjelentek nagy-nagy örömére.
Az Általános iskola nevelőtestülete hagyo-

mányosan most is megszervezte karácsonyi
ünnepségét a gyermekek, szüleik és a lakosság
meghívásával. Az ünnepségen több osztály
tanulói is lelkesen készültek és adták elő szeretet teljes, szívből jövő karácsonyi kis műsorukat, hogy ezzel is érzelmi felkészülést, feltöltődést adjanak karácsonyra a családoknak.
Még messze voltunk az ünnepi előkészületektől, amikor a helyi képviselők már döntöttek
az idős emberek, gyermekes családok megajándékozásáról. A képviselők szabadidejüket
nem kímélve, sok esetben szabadságuk igénybevételével is megvásárolták, összeállították és
lakásukra szállították 286 fő idős embernek és
136 fő, életvitelszerűen községünkben élő
gyermekes család részére, a nem csekély súlyú
karácsonyi csomagot. Ezenkívül az Önkormányzat 49 fő részére 57 erdei köbméter tűzifát is tudott biztosítani a melegebb otthon biztosítására.
Bízom benne, hogy az önkormányzat, s mi
civil szervezetek és intézmények képviselői,
ezekkel a kis programokkal, ajándékokkal
hozzá tudtunk járulni a családok karácsonyának szebbé tételéhez.
Azt kívánom az elkövetkezendő napokra,
évekre is: örüljünk egymásnak, örüljünk
mindennek, amit az élettől kaptunk. Legyünk
hálásak a jóért, de megpróbáltatásainkért is.
Legyünk jók, de ne csak ezen a pár napon.
Ne feledjük: ki szeret, s kit szeretnek, az szegény nem lehet.
Lumei Joli
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A Pest Megyei Sakkszövetség gratulációja
Solymosi László, a Pest megyei Sakkszövetség elnöke a következő levelet írta Takács András polgármesternek:
„A Magyar Sakkvilág Kupa idei sakkcsapat versenyen 28 résztvevő csapat között 5. Szigetbecse sakkcsapata lett
(id. Áj László, Schwarczenberger Zsolt, ifj. Áj László, Áj Tamás, Borbély József).
Szívből gratulálok a sakkcsapat újabb sikeréhez, az elért ötödik helyért. Büszke vagyok, hogy ilyen nagyszerű csapat
képviselte Pest megyét Ászáron. Köszönet jár Dr. Csuka Gyula úrnak, hogy 2006 óta nagyszerűen vezeti a sakkcsapatot, büszke lehet rá Szigetbecse községe! Büszke rá Pest megyei is!
További sikereket kívánok!
Dunakeszi, 2017. december 1.
Tisztelettel: Solymosi László, Pest Megyei Sakkszövetség elnöke”

Sakk híradó

XI. Farsang Kupa 2018

Kéményseprési tájékoztató
Az egylakásos épületek tulajdonosai – amennyiben nincs gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepként bejegyezve – az általuk használt tüzelő-fűtőberendezés fajtájától függően évente, vagy kétévente, továbbra is ingyenesen, a nekik megfelelő időpontban maguk igényelhetik a kéményseprő-ipari ellenőrzést a Katasztrófavédelem Kéményseprő-ipari Szervétől.
Igényeket az alábbi elérhetőségeken tudják eljuttatni:
e-mailben: kemenvsepro.uRyfelszolRalat@katved.gov.hu
postai úton: BM OKF GEK 1903 Budapest, Pf.: 314.
telefonon: a 1818-as ingyenesen hívható központi telefonszámon
jelentkező ügyintézőnél
személyesen: ügyfélfogadási időben várjuk a Pest megyei ellátási csoportnál. (2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.)

2018. január 20-án került megrendezésre a XI. Farsang Kupa sakkverseny a helyi művelődési ház nagytermében. A nyílt verseny a szabad sakk szabályai szerint a schnell formáció alkalmazásával történt.
Részt vettek a szigetbecsei és szigetszentmártoni sakkcsapatok
tagjai és a környékbeli sakkozni szerető fiatalok és felnőttek. A versenyen az önkormányzat és az SE képviseletében megjelentek Takács András polgármester, Riedl Béla alpolgármester és Sorodi
László SE vezetőségi tag. A versenybírói feladatokat dr. Csuka
Gyula szakosztályvezető látta el, a jegyzőkönyvet Losonczi Lajos
tanár úr vezette, a szervezést Schwarczenberger Zsolt csapatvezető
segítette.
A rendezvényt Takács András polgármester nyitotta meg, és adta
át a díjakat. Megnyitójában üdvözölte a megjelenteket és értékelte a
XI. Farsang Kupa szerepét községünk sakk- és sportéletében. Méltatta sakkcsapatunknak az eddigi megyei versenyeken elért eredményeit, továbbá ismertette a Megyei Sakkszövetség elismerő levelét, a
Magyar Sakkvilág Kupa országos versenyén mutatott teljesítményéről.
A kupát id. Áj László mesterjelölt sakkozónk nyerte el Kiss László
és Leidl István elsőosztályú sakkozóink előtt. Az 1-3. helyezettek
oklevelet és érmet kaptak. A rendezvényen megjelentek mindegyike
– a sakktudás növelését elősegítő Magyar Sakkvilág Magazint, mint
tárgyjutalmat vehették át.
A rendezvény befejezéseként megköszöntük Losonczi Lajos tanár
úr, Schwarczenberger Zsolt csapatvezető és Szabó Mihály sakkozónk
segítségét. Utaltunk a február 4-i Törökbálint elleni mérkőzésre,
amelyet itthon játszunk, majd további sikereket kívánva elköszöntünk.
Dr. Csuka Gyula szakosztályvezető

a külföldön tartózkodó állampolgárok a:
+36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható telefonszámon érik
el ügyfélszolgálatunkat.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00 – 20.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00

Gondolatébresztő
Élet, és vagyonbiztonság a fő feladatkörünk. Díjmentesen szilárd
tüzelőberendezések égéstermék elvezetőinek tisztítása, kéménytűz
megelőzése, ellenőrzése, hibák hiányosságok feltárása, lakók tájékoztatása szóban és írásban. Gáz tüzelőberendezések kéményének
2 évenkénti ellenőrzésének fontossága, szükség szerinti tisztítása
(darázs, madárfészek, a kéményjáratban, mechanikai sérülések,
szabályos kialakítások az összekötőelemeken valamint az égéstermék elvezetőn, tüzelőberendezések műszaki állapotának, valamint
égéstermék paramétereinek műszeres ellenőrzése.)
Ingatlanvásárlásnál.
Biztosító: – Új kötésnél – Káresemény
Katasztrófavédelem: – Káresemény követően.
Gázóra visszakötés, számlaelmaradás, óra cserét követően kérik,
az éves sormunka papírt.
http://www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
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Évértékelő a Nyugdíjas Klubban

A Szigetbecsei Nyugdíjas Klub január 8-án
tartotta meg évértékelő klubestjét. Az elnökség nevében Keszthelyi Ignácné, Marika szóban számolt be a 2017. évi tevékenységükről,
gazdálkodásukról, majd a 2018. évi tervekről:
„Szépen eltelt a 2017. év is, sok mindent
végeztünk, minden hónapban volt programunk. Tartottunk farsangi mulatságot, költészet napja alkalmából szavaltunk, verseket
olvastunk fel, megünnepeltük a nőnapot és
anyák napját, félévzáró értekezletet tartottunk. Nyáron elmentünk a kiskunmajsai fürdőbe, szabadtéri rendezvényünkön húst és
szalonnát sütöttünk a sportpályán. Minden
hónapban megköszöntöttük a név- és születésnaposokat, valamint a kerek házassági
évfordulósokat. Októberben szüreti bált, novemberben pedig Erzsébet-Katalin bált szerveztünk. Megrendeztük az adventi ünnepséget, ahol a falu lakosságát vendégül láttuk és
műsorral készültünk. Karácsony alkalmából
minden klubtagunk ajándékot kapott. Fogadtunk vendégeket is Áporkáról, Apajról és
Ráckevéről, s mi is voltunk mindhárom helyen vendégségben. Ezek az esték, délutánok
nagyon jó hangulatban teltek el. Szigetszentmiklóson a kistérségi nyugdíjas találko-

zón, Szigetbecsén és Áporkán a falunapon, az
általános iskolában az októberfeszten szerepeltünk. A falu életében is részt vettünk,
kihordtuk – és ezután is vállaljuk – a krónikát, voltunk falutakarításon, a parkok egy
részét mi tartjuk rendben, a falunapi munkákban is részt vettünk. Tagjaink részére többször tudtunk biztosítani ingyenes vacsorát,
táncestet. Elmondhatom, hogy minden klubestünk, zenés estünk nagyon jó hangulatban
zajlott le, nyugdíjasaink részére kellemes időtöltést tudtunk biztosítani.”
Beszámolójában Keszthelyi Ignácné, Marika még ismertette, hogy pénzügyileg is jól
gazdálkodtak az előző évben. Tájékoztatást
adott a pénzügyi bevételekről és kiadásokról.
Megköszönte az önkormányzat anyagi támogatását, a pénzügyi segítségnyújtáson kívül a
lehetőséget, hogy a művelődési ház igénybevételéért nem kell bérleti és rezsi költséget fizetni, mivel ezt ingyen kapja meg a klub az
önkormányzattól. A klubvezető beszámolója
végén megköszönte a klub tagjainak a munkáját. Pár mondatban még ismertette a 2018.
évi programokat. Kiemelt lesz ez évben a
Nyugdíjas Klub 25 éves évfordulójának megünneplése. A többi program hasonló lesz az
előző évihez.
Takács András polgármester felszólalásában háláját fejezte ki a községben élő nyugdíjasoknak azon sokrétű tevékenységéért,
mellyel a községi kulturális és közösségi
megmozdulásokat elősegítették.
A polgármester úr tájékoztatást adott még
az önkormányzat 2018. évi fejlesztési elképzeléseiről.
A beszámoló végén a klub tagjai virággal
és ajándékkosárral köszönték meg Marika és
férje egész éves munkáját.
Sor került a klubesten a névnaposok, születésnaposok köszöntésére. Könnyeket kicsalogató, megható jelenet volt a klub tagjaitól az
ünnepeltek részére költemények elszavalása,
kedvenc nótájuk eléneklése. Úgy hiszem,

ezek soha vissza nem térő szép percek, kedves jelenetek, melyet az érintett lehet, hogy
csak a klub keretében kap meg ilyen mély
érzelemmel.
Elmondhatjuk, hogy a nem könnyű idős
évek ellenére, községünk nyugdíjasai mégis
példamutatóak számunkra. Megőrizték erejüket, derűjüket, mindannyiunknak példát mutatva. Ők az élet elkötelezettjei. Fiatalokat
megszégyenít az áldozatvállalásuk. Segítői
maradtak utódaiknak, ott buzgólkodnak unokáik körül, résztvevői a társadalmi eseményeknek és munkáknak. Közéleti tevékenységük nem egy esetben motorja településünknek. Reméljük, hogy magával ragadó lendületük másokat is tettre sarkall.
Lumei Joli

2017/2018-as tanév a
fejlesztések éve a
Szigetbecse-Makád
Általános Iskolában
Ugyan az előző tanévekben is történtek
fejlesztések, – a fenntartó Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ, gondoskodó közreműködésével,– intézményünk iskoláiban,
de a legkimagaslóbb fejlesztés az idei tanévhez köthető.
Mindannyiunk legnagyobb örömére a
digitális eszközeink száma jelentős mértékben gyarapodott. A régebbi, amortizálódott
gépeinket részben lecserélhettük és új készülékekkel, laptopokkal (6 db), projektorokkal (6 db), PC-kel (13 db), és monitorokkal (13 db) bővült mindkét iskolánk
gépparkja.
Ezzel az ajándékkal jelentős mértékben
javultak a digitális oktatás feltételei, hiszen
ez nélkülözhetetlen a modern korszerű 21.
századi oktatásban.
A kapott gépek egy része az elavult számítógépek helyére került, a laptopokkal
pedig pedagógusaink dolgozhatnak, készülhetnek tanítási óráikra, illetve interneten kereshetnek jobbnál-jobb programokat
a differenciáláshoz, fejlesztéshez, felzárkóztatáshoz, tehetséggondozáshoz.
Néhány termünkben a projektorok rögzítettek, így még tologatni sem kell őket.
Tanárnak és tanítónak bővül a lehetősége
az informatika minél szélesebb alkalmazására. A jövőben ezen eszközök a tanárok
számára könnyebbé, a diákok számára
pedig élvezetesebbé teszik a tanítási folyamatot. Köszönet érte!
ifj. Raffay Béla
intézményvezető
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Tájékoztató a 2018. évi országgyűlési
képviselőválasztáshoz
2018 tavaszán ismét országgyűlési választások lesznek Magyarországon. A magyarországi német közösség elemi
érdeke, hogy országgyűlési képviselőt juttasson a Parlamentbe.
1. Az országgyűlési választási rendszer
Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és
egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással
választják.
A választópolgár alapesetben egy egyéni választókerületi
jelöltre és egy pártlistára szavazhat.
A magyarországi német névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár a választókerületében egy
egyéni jelöltre, és egy pártlista helyett az országos német listára szavazhat.
2. A választójog
Az Alaptörvény politikai alapjogként határozza meg a választójogot: minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van
ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó
és választható legyen.
A német listára az szavazhat, aki feliratkozott a német névjegyzékre, azaz kérte, hogy a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy a német nemzetiséghez tartozik és egyben
kérte, hogy az országgyűlési képviselők választásán is a német
listára szavazhasson.
3. A német nemzetiségi regisztráció
A választópolgárnak kérnie kell, hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre nemzetiségének megnevezése,
továbbá az is, hogy az országgyűlési választáson a német listára akar szavazni.
A kérelem alapján a központi névjegyzékbe így regisztrált
választópolgár a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által állított országos listára, és egyéni választókerületében egy képviselőjelöltre szavazhat.
A regisztráció folyamata
Regisztrálni személyesen vagy levélben a lakóhelye szerinti
polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodában,
illetve online lehet a http://www.valasztas.hu/ oldalon, a
„nemzetiségi névjegyzékbe vétel” címszó alatt. A regisztrációhoz szükséges nyomtatványt akár kézzel, akár géppel is ki
lehet tölteni.
A kérelem benyújtása papíralapon, személyesen, vagy meghatalmazott útján
A kérelmező a B sorban lévő X behúzásával kéri a német névjegyzékbe vételével együtt azt is, hogy az országgyűlési képviselők választásán a német listára szavazhasson.
A kérelmet ledátumozva, aláírva, személyesen, meghatalmazottunk útján, vagy postai úton kell eljuttatni a lakóhelyünk
szerint polgármesteri hivatalba, a helyi választási irodához
(jegyzőhöz).

A kérelem benyújtása online úton /egyszerűsítjük vele a jegyző munkáját
1. Az online regisztrációt a http://www.valasztas.hu/ honlapon
kezdhetjük meg.
2. Az oldalt megnyitva, a központi névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmek szövegrész alatt a nemzetiségi névjegyzékbe vétel
szövegre kattintva megjelenik a Nemzeti Választási Iroda
központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek oldal.
3. Amennyiben rendelkezünk ügyfélkapus regisztrációval, beléphetünk az ügyfélkapunkon keresztül is a rendszerbe.
Amennyiben a választópolgár bizonytalan abban, hogy a
2014. évi választások során regisztrált-e a német országgyűlési választásokra kiterjedően is, regisztráljon ismét, legfeljebb
az ismételt kérelmét elutasítja a választási iroda. Ez az elutasítás természetesen semmilyen negatív jogkövetkezménnyel
nem jár, a választási iroda csak azt állapítja meg, hogy a kérelmező a német névjegyzékben már szerepel az országgyűlési
képviselők választására is kiterjedő hatállyal.
4. A nemzetiségi szószóló és az országgyűlési képviselő jogállása közötti különbségek
Az országgyűlési képviselőnek több joga van, mint a nemzetiségi szószólónak: tisztségviselés az Országgyűlésben, képviselőcsoport alakítása, ülésen való felszólalás nem csak a nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont esetén, ülés
összehívásának kezdeményezése, zárt ülés tartásának indítványozása, szavazati jog, határozati javaslat előterjesztése nem
csak a nemzetiségek érdekeit, jogait érintő ügyben, bizottsági
tagság bármely bizottságban, interpelláció, kérdés nem csak a
nemzetiségek érdekeit, jogait érintő ügyben.
A német listán 1. helyen áll Ritter Imre, aki 2014 óta szószólóként képvisel bennünket az Országgyűlésben, Az ÉszakMagyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége elnöke.
Eddig is sokat tett értünk, bízzunk benne, hogy képviselőként
még több mindent kiharcol nekünk.
Képviselőnk azért fog dolgozni, hogy
– gyermekeinket jó színvonalú és általunk működtetett óvodákban és iskolákban neveljék többnyelvű és több kultúrában otthonosan mozgó, öntudatos magyarországi németekké;
– egyesületeink, művészeti csoportjaink kulturális örökségünk ápolásában végzett munkáját elismerjék;
– a német önkormányzatok visszakapják véleményezési,
egyetértési jogaikat;
– zavartalanul ápolhassuk kapcsolatainkat a német nyelvterülettel.
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A faluért, a lakosságért
Interjú Keszthelyi László Ignác helyi önkormányzati képviselővel
A 2014. évi önkormányzati választás eredményeként többségében új képviselőkkel alakult meg Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Az új testület egyik fiatal, agilis tagja lett Keszthelyi
László Ignác. Képviselőnket a közel 3 éves képviselői munkájáról,
tapasztalatairól, terveiről kérdezem.

Szüleid közismertek Szigetbecsén, hiszen a Nyugdíjas Klub vezetőségi tagjai
hosszú évek óta, s elismerten lelkes, becsületes közösségi emberek. Az Ő biztatásukra indultál a helyi választáson? Mi
motivált arra, hogy képviselő legyél?
• Az önkormányzati választáson nem
szüleim motiválására indultam. A választás évében mindkét polgármesterjelölt
megkeresett, s invitáltak a képviselői jelölésemre. Nekem ez nagyon jólesett. Sokat
gondolkodtam a dolgon, hiszen tudtam,
hogy nagyon sok kötelezettséggel, felelősséggel jár egy ilyen feladat elvállalása. A
családommal átgondoltuk, s vállaltam a
megmérettetést. A Szigetbecsén induló 11
jelöltből a 7. legtöbb érvényes szavazatot
kaptam, így akkor nem kerültem be a testületbe, de külső bizottsági tagként erősíthettem a csapatot. A következő év elején,
az egyik képviselő lemondása után lettem
Szigetbecse testületének tagja.
Nagyon nagy igyekezettel kezdted az
önkormányzati munkát. Lelkes, aktív,
fiatal csapatba kerültél. Megtaláltad-e
számításodat a Testületben? Milyennek
ítéled a csapatmunkát?
• Az önkormányzati képviselői feladatokat, s egyáltalán az önkormányzati rendszert illetően semmiféle tapasztalatom nem
volt megválasztásom előtt. Őszintén megmondom, nem ez volt az elképzelésem, nem
ilyennek gondoltam. Ennek ellenére nem
csalódtam, meg kellett tanulni és szokni ezt
a világot is, a lehetőségeket, a szabályokat,
a döntési felelősséget, a jogokat és kötelezettségeket. Úgy érzem fel tudtam venni a
ritmust a többi képviselőtársaimmal
együtt. Úgy ítélem meg, hogy a testület
tagjaival jó a kapcsolatom, tudunk együtt
dolgozni, együtt gondolkodni.

Milyen konkrét feladatot kaptál az
önkormányzattól? Ennek megvalósítását, hogy látod?
• Az Sport-, Ifjúsági-, Környezetvédelmiés Üdülőhelyi Bizottság elnöki megbízatását kaptam, de több bizottságnak is tagja
vagyok. Gyakorlatilag összevontan működnek a bizottságok, ezért minden ülésen
részt veszünk képviselőtársaimmal. A környezetvédelemmel kapcsolatban komoly
terveim, elképzeléseim vannak, melyen a
jegyzővel közösen dolgozunk és hamarosan a Testület elé szeretnénk terjeszteni.
Konkrétumot most még erről nem szeretnék közétenni. Fontosnak tartom a környezetvédelmet, az emberek környezettudatos
nevelését, a községszépítést. Fásítási programunk keretében a község utcáin a fák
cseréjét folyamatosan próbáljuk megoldani, illetve ahol nincs megfelelő zöld felület
ott pedig a lakosság bevonásával azt megteremteni. Minden önkormányzati rendezvény (falunap, falutakarítás, strandrendezés stb.) szervezésében tevékenyen részt
veszek. A testületen belül létrejött egy munkamegosztási rendszer, ahol kialakult,
hogy adott feladatot ki koordinál. Immár
harmadik éve én végzem a karácsonyi csomagok összeállítását, rendelését, szállításának lebonyolítását, melynek csomagolásában képviselőtársaim és az önkormányzat dolgozói is részt vesznek. Műszaki tapasztalatommal igyekszem segíteni az önkormányzat fejlesztési feladatait.
Elképzeléseid közül mi az, ami megvalósult, s mi az, ami nem?
• Egyéni elképzeléseim voltak és vannak
most is. Azokon a feladatokon dolgozunk,
melyekkel képviselőtársaim is egyetértenek, melyeket közösen határozunk el, javaslunk megvalósítani. A választás után
nagy lelkesedéssel, fiatalos lendülettel
kezdtünk a munkához, sok ötlettel jöttünk,
melyek egy része eddig csak ötlet maradt.
Megismertük lehetőségeinket, korlátain-

kat, s ez által jobban érvényesíthetjük elképzeléseinket.
Milyen fejlesztést szeretnél a községben? Milyen területeken szeretnél változást elérni? Ezek közül melyek azok,
amelyek még ebben a ciklusban megvalósíthatóak?
• A községfejlesztési célokat közösen alakítjuk ki. Mindenki elmondhatja a véleményét, javaslatát, s a rendelkezésre álló pénzügyi forrás ismeretében állítjuk fel a sorrendet, s fogunk hozzá azok megvalósításához.
Legfontosabb beruházásunk várhatóan,
– bízunk benne, hogy végre elnyerjük a
pályázati támogatást – az új óvoda építése
lesz, melyhez komoly önrészt kell biztosítanunk. Amikor már ismerni fogjuk a támogatási összeget, a szükséges önrészt, utána
dönthetünk a többi beruházás megvalósításáról. Célom az, hogy az önkormányzat
rendelkezésére álló forrásokat minél hatékonyabban, takarékosabban, építő jelleggel használjuk fel
Terveinkben van a rendezvénytér (Balassi tér) további fejlesztése, így a színpad
fölé tetőszerkezet építése, meglévő épületnél vizesblokk kialakítása, a fellépő művészek részére fogadóhelyiség, öltöző, kialakítása. Meg kell oldanunk a Balassi téri tó
vízutánpótlását a Holtágról. Fontosnak
tartanám a Tőzike tanösvény fejlesztését,
karbantartását. Településünk járdaépítési
beruházását a mellékutcákban is folytatni
szeretnénk.
Ebben a ciklusban megvalósíthatónak
tartom és végre is kell hajtani az utcanyitást a Móricz Zsigmond utca és a Fazekas
Mihály utca közt.
Tudomásunkra jutott az a kormánydöntés, mely szerint az Eurovelo 6 hálózathoz
csatlakozóan Ráckeve-Szigetbecse-Makád
település közt kerékpárutat építenek. A
Réti úton általunk tervezett kerékpárút kialakítását jó lenne bekapcsolni ebbe a pro-
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jektbe, mely elképzeléshez a forráslehetőségeket meg kell keresni. A szabadtéri strandunk fejlesztését is folytatnunk kell az eredeti elképzelésünk alapján, a strand előtti út
áthelyezésére gondolok elsősorban.
Már előző évben betervezte az önkormányzat az új buszmegállók építését. Ezek
még nem készültek el, de bízom benne,
hogy legkésőbb tavasz közepére az új megállók várják majd az utazókat.

jaikkal, bajaikkal, pedig szívesen fogadnám pozitív vagy akár negatív észrevételeiket, véleményüket. Arra biztatom ezúton is
lakostársaimat, hogy forduljanak hozzám
bizalommal.

mellett a testületi feladatokból is tevékenyen kivegyem a részem, melyben a családom teljes mértékben támogat. Bízom abban, hogy az eddigi munkám meggyőzte a
lakosságot, hogy érdemes volt nekem bizalmat szavazni.

A lakosság mennyire keres meg kérésekkel? Mennyire bizalmasak veled?
• Az esetek többségében más településeken dolgozom, így viszonylag keveset találkozok, a becsei lakosokkal. Ezért nem is
igen fordul elő, hogy megkeresnének gond-

Közismert, hogy nagycsaládos, 4 gyermekes apa vagy. Mennyire van időd a
fiúkkal, a családdal foglalkozni?
• Az első a család. Igyekszem mindent
megtenni annak érdekében, hogy minél
több időt tölthessek a gyermekeimmel,
részt vegyek nevelésükben. Bence fiam külföldön él, dolgozik. László Sopronban
tanul, Balázs a helyi általános iskolát, míg
Máté a helyi óvodát erősíti. Természetesen
igyekszem, hogy családom és munkám

Lakostársaim nevében is megköszönöm Lacinak a községünk fejlesztéséért,
szépítéséért kifejtett tevékenységét, megköszönöm a beszélgetést.
Bízunk benne, hogy szép tervei, elképzelései még ebben a ciklusban megvalósulnak. További munkájához még sok
energiát, jó csapatmunkát, kitartást kívánunk!
Lumei Joli

Avarégetés
Az avarégetés, a lehulló falevelek égetése általános gyakorlat
annak ellenére, hogy a zöldhulladék elszállítása a legtöbb helyen megoldott. Az elszállított hulladékot komposztálják és a
parkok gondozására, vagy kereskedelmi célra használják.
Ezenkívül vannak más, égetésmentes lehetőségek is. Sokan
nem tudják, hogy milyen környezetszennyező, légszennyező,
egészségkárosító hatása van az égetésüknek. A levelekben
rekedt nedvesség miatt azok általában lassan égnek, így a
levegőben lebegő részecskéket termelnek – apró finom port,
kormot és egyéb szilárd anyagokat. Ezek a részecskék mélyen behatolnak a tüdőszövetekbe, és köhögést, nehézlégzést,
mellkasi fájdalmat, légszomjat és esetenként tartós légzőszervi problémákat okozhatnak.
Avarégetés: Az égő levelek füstje veszélyes vegyi anyagokat
is tartalmaz, mint például a szénmonoxid, amely képes megkötni a hemoglobint a véráramban, és csökkenti a vér és a tüdő oxigéntartalmát. Egy másik káros vegyi anyag, mely előfordul az
égő avar füstjében, a benzol (a) pirén, melyről kimutatták, hogy
az állatoknál rákot okozhat, és úgy vélik, hogy ez az egyik legfontosabb tényező a cigarettafüst által okozott tüdőrák kialakulásában. És amíg az égő avar füstjének belélegzése irritálja az
egészséges felnőtt emberek szemét, orrát és torkát, ez igazán a
kicsi gyerekeken, időseken és az asztmában vagy más tüdő- és
szívbetegségekben szenvedőkön bosszulja meg magát.
A kis avartüzek nagy környezetszennyezési problémákat
okozhatnak. A szórványos avarégetések nem okoznak komoly
szennyezést, de a tömeges tüzek egy földrajzi övezetben a légszennyező anyagok olyan nagymértékű koncentrációját okozhatják, amely meghaladja a levegő minőségi határértékeket. Úgy
tartják, hogy egy adott helységben egy időben történő tömeges
avar- és udvari hulladék égetése akkora légszennyeződést okoz,
amely vetekszik a gyárak és a gépjárművek által okozott szenynyezéssel.
Az avarból jó komposzt lesz. Rosie Lerner, a Purdue
Egyetem fogyasztói kertészeti specialistája szerint a komposztálás a leginkább környezetbarát alternatíva az égetéshez képest. A

száraz falevelek önmagukban hosszú idő alatt bomlanak le, de
zöld növényi anyagokkal, például lekaszált fűvel keverve, a
folyamat felgyorsul – mondta a szakértő. Az olyan nitrogénforrások, mint például az istállótrágya, vagy a kereskedelemben
kapható műtrágya, szintén segítenek. „Keverjük meg a halmot
időnként, hogy szellőzzön a komposzt” – mondta a szakember,
hozzátéve, hogy a komposzthalomnak legalább egy köbméternyinek kell lennie, ebből – a körülményektől függően – heteken,
vagy hónapokon belül jó talajjavító anyag lesz.
A lehullott levelekből égetés helyett készítsünk talajtakarót. Egy másik lehetőség az, hogy összeaprítsuk a leveleket és
talajtakaróként használjuk a pázsiton, vagy védjük vele kerti és
udvari növényeinket. A szakértő azt ajánlja, hogy a talajtakaró
réteg ne legyen vastagabb 5-7 cm-nél az aktívan növekvő növények körül, a leveleket előbb zúzzuk vagy daraboljuk össze,
hogy ne simuljanak rá a növényre, és hogy a gyökérzet jusson
elég levegőhöz. Az, hogy a leveleket talajtakaróként használjuk
a pázsiton, csak a levelek helyes felaprításának (a fűnyíróval)
egyszerű kérdése, és annak, hogy otthagyjuk őket. Ahogyan a
levelek kerti talajtakaróként való használata esetében, itt is számos előnye van, többek között a gyomok elfojtása, a nedvesség
megőrzése és a talaj hőmérsékletének enyhítése.
forrás: édenkert.hu
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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 hoszszú 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 egybekö-

tött 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 6án 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 bútor, ill. laptopés projektor, valamint
fotókeretek. 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-ben 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 videófilm 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.
***

2018. január-február

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 28án 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
ezer forintot, 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. Ottjártunkkor 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
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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.

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 úticél.
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 gálaműsorokon és az országos gálákon is.

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

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.
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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 két 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 2030 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.
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2016 Zenebarátok hölgy tagjainak egyenblúzt vásároltunk 120 000 Ft értékben.
A kitelepítés 70. évfordulója megünneplésének költségeire 40 000 Ft-ot biztosítottunk.
A malenkij robotos emlékmű elkészítése
928 000 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 megállapo-

2018. január-február

dást köt a Szigetcsücske 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.
Képviselő-testületünknek 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, 763 000 Ft és a
működési költségként kapott 782 000 Ft-ból
áll.
Ehhez jött még a feladatalapú támogatás:
1.178 000 Ft .
Módosított előirányzat: 2.723.000 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
költségvetésből 20.000 Ft-ot biztosítottunk.
A húsvéti tojásfutás rendezvényen műsort
adó gyerekek részére ajándékra költségvetésből 5000 Ft-ot adtunk.
2017. május 17-én Nepomuki Szent János
tiszteletére gyertyaúsztatással egybekötött
ünnepséget rendeztünk.
Önkormányzatunk Szigetbecse Község
Önkormányzatával közösen 2017. május 27én 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
ezer Ft-ot a Szigetbecsei Német Nemzetiségi
Önkormányzat fizette.
A hagyományőrző tábort 11 000 Ft-tal támogattuk.
A Szigetszentmiklósi Német Nemzetiségi
Önkormányzat által szervezendő Kistérségi
Gasztronómiai Napon részt vettünk, 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
ezer Ft-tal támogattuk.
Kirándulást szerveztünk 2017. szept. 16án. 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 Ftért.
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
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Képviselő-testületi ülés
2017. november 20..
• Szigetbecse Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési
tervének elfogadása
• Energetikai korszerűsítés megvalósítása Szigetbecse településen
• Szigetbecse Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadása
Takács András polgármester úr tájékoztatta a testületet az energetikai korszerűsítési
pályázat beadásához a közbeszerzési terv
elkészítésének szükségességéről.
A közbeszerzési tervben a „Szigetbecse
Közös Önkormányzat székhely hivatalának
épület-felújítása, valamint energetikai korszerűsítés megvalósítása Szigetbecse településen” vannak megjelölve építési beruházásként.
Fentiek értelmében Szigetbecse Község
Önkormányzat Képviselő-testülete Szigetbecse Község Önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési tervét jóváhagyta.

***
Az energetikai pályázat beadásához a
Testület a következő határozatokat hozta:
Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9 Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai
számára konstrukció keretében „Energetikai
korszerűsítés megvalósítása Szigetbecse
településen” c. projekthez a bíráló bizottság
tagjainak: Dr. Pálinkás Csilla közbeszerzési
szakjogászt, Takács András polgármestert,
Gacs Ilona Irma aljegyzőt, Kátai Péter
műszaki ügyintézőt bízza meg.

2017. november 28.
• Helyi Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv felülvizsgálata
• Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 16/2009. (XII.
23.) Önkormányzati rendelet módosítására.
• Javaslat az adómértékek és a bérleti díjak felülvizsgálatára
Gacs Ilona Irma aljegyző tájékoztatta a
testületet, hogy a Képviselő-testület a Helyi
Esélyegyenlőségi Programját 2013. június
26-án fogadta el. A törvény szerint az önkormányzat ötévente öt évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot fogad el, melyet kétévente felül kell vizsgálni. Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálata 2017. évben esedékessé vált.
Ezért a tervet a testületi tagoknak írásban
előterjesztette.
Képviselő-testület a 81/2013. (VI. 26.)
számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot felülvizsgálta. A felülvizsgálat eredményeképpen a helyzetelemzés jogszabályi környezete módosításra
került. A jelenleg hatályos Helyi Esély-

egyenlőségi Programot e módosításokkal kiegészítve, valamint az intézkedések határidejének 2018. június 26-ára történő módosításával elfogadja. Az esélyegyenlőségi terv a
Polgármesteri Hivatalban megtalálható.
***
Képviselő-testület a helyi iparűzési adóról
szóló rendeletét – egyes kedvezmények bevezetésével – módosította.
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az iparűzési adó mértékét 2018. évre vonatkozóan nem
módosítja, a többi adónem esetében pedig
3%-os adóemelést rendel el. A rendeletek a
www.szigetbecse.hu weboldalon és a Hivatalban olvashatóak.

A projekthez kapcsolódóan kiválasztásra
került a közbeszerzést lebonyolító személy.
A Testület megállapította, hogy a VANIN
Kft. ajánlattevő ajánlata, az MLG Consulting
Kft. ajánlattevő ajánlata, valamint a Dr.
Pálinkás Ügyvédi Iroda ajánlattevő ajánlata
érvényes.
Figyelemmel arra, hogy a legjobb ár-érték
szerinti érvényes ajánlatot a közbeszerzési
eljárás lebonyolítására vonatkozóan a Dr. Pálinkás Ügyvédi Iroda nyújtotta be, Szigetbecse Község Önkormányzatának képviselőtestülete a közbeszerzési eljárás lebonyolításának vonatkozásában a Dr. Pálinkás Ügyvédi Irodát (1132 Budapest, Váci út 18.) hirdeti ki nyertesnek.
Felkéri a Dr. Pálinkás Ügyvédi Irodát a
közbeszerzési eljárás megindítására.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Szigetbecse Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát
megtárgyalta és jóváhagyta.

Képviselő-testület a szolgálati lakások bérleti díját nem változtatta meg, az önkormányzati bérlakások díját 10%-kal megemelte 2018. január 1-től.
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az üdülőterületi bérleti szerződéseket egy évvel 2018.
december 31-ig meghosszabbítja. A képviselő-testület az üdülőterületi földterület bérleti
díját 20%-kal emeli meg 2018. január 1-i
hatállyal.
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szigetbecse Község Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő 2177/9 hrsz-ú; 2177/18
hrsz-ú; 2007/31 hrsz-ú; 2955 hrsz-ú; és 2880
hrsz-ú üdülőterületi ingatlanait felajánlja a
jelenlegi bérlőknek megvételre.
A Képviselő-testület az üdülőterületi ingatlanok vételárát 20.000 Ft/m2 + Áfa
összegben határozza meg. A felajánlott vételárak 2018. január 1-től 2018. december
31-ig érvényesek.
Képviselő-testület úgy határoz, hogy a
termőföldterületek bérleti díját nem módosítja. Egyéb területi bérleti díjak és helyiségbérletek díjáról is döntött a testület, melyről az
illetékeseket írásban értesíti.
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***
Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2018. évi szúnyoggyérítési feladatok közös ellátására Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával megbízási
szerződést köt. A képviselő-testület kötelezettséget vállal a szerződésben szereplő
1.440.980 Ft biztosítására, mely költséget a

2018. évi költségvetéséből biztosítja.
***
Polgármester úr tájékoztatást adott arról,
hogy az iskola ebédlő bővítése házon belül
nem lehetséges. Az ebédlőbővítést csak úgy
lehetne megoldani, ha egy könnyűszerkezetes épületet húznak fel az udvaron. Az épület

2017. december 12.
• Energetikai korszerűsítés megvalósítása Szigetbecsén
Szigetbecse Község Önkormányzat
Képviselő-testülete elé az „Energetikai
korszerűsítés megvalósítása Szigetbecse
településen” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan 1 db árajánlat került benyújtásra. Az ajánlat benyújtója az
upStream Kft. A közbeszerzési Bíráló

Bizottság a Kbt. 73. §-ábán foglalt érvénytelenségi okok vizsgálatát elvégezte és
megállapította, hogy a benyújtott ajánlat
érvényes, hiánypótlási felhívás kiküldése
nem szükséges.
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete ezek alapján az „Ener-

2017. december 22.
• Település arculati kézikönyv elfogadása
• Polgármesteri Hivatal felújítása
A PESTERV Kft. elkészítette és benyújtotta a testület felé a Településképi Arculati Kézikönyv munkaanyagát, melyet a Képviselőtestület áttanulmányozott és azt elfogadta.

***
Szigetbecse
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete megállapította, hogy a
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal

2018. január 22.
• 2018. évi költségvetés előkészítése
Képviselő-testület ezen az ülésen elsőként
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
előkészítését tárgyalta meg.
Takács András polgármester tájékoztatta a
testületet a várható állami támogatás összegéről, amely az előző évivel szinte azonos
nagyságú lesz.
Sósné Michélisz Edina, a Műszaki, Fejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke ismertette azokat a fejlesztési terveket, elképzeléseket, amelyeket a 2017. évben nem tudott az
önkormányzat megvalósítani. Kérte, hogy
ezeket az éves költségvetésbe a költségek
ismeretében építsék be.
***
Képviselő-testület megtárgyalta a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek több mint

10 éve elmaradt bérfejlesztését, a munkaerőhiányt, ezért úgy döntött, hogy a köztisztviselői illetményalapot 5.000 Ft-tal megemeli,
így az 50.000 Ft lett. Ez az illetményalap
Makád-Lórév és Szigetbecse köztisztviselőire vonatkozik.
***
Képviselő-testület felülvizsgálta a Német
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást. Megállapította, hogy az együttműködés jó, kielégítő, így a megállapodáson
nem kíván módosítani.
***
Testület megtárgyalta a 2017. évben
átadott temetői urnafal igénybevételének
rendjét. Úgy határoztak, hogy az elhunyt

2018. január-február

költségkalkulációját megrendelte, jövő évi
költségvetésben megnézik a lehetőséget a
bővítésre.
***
Testület döntött még a térfigyelő kamera
megvásárlásáról és kihelyezéséről a Balassi
térre.

getikai korszerűsítés megvalósítása Szigetbecse településen” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja,
nyertes ajánlattevőként az upStream Kft.
céget hirdeti ki az I. rész vonatkozásában
nettó: 45.514.480 Ft ajánlati árral, a II.
rész vonatkozásában nettó 3.592.000 Ft
ajánlati árral. Felkéri a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére, a
nyertes ajánlattevővel történő kivitelezői
szerződés megkötésére.

székhely hivatalának felújítására kiírt közbeszerzési eljárásban forráshiány miatt nem
választ nyertes ajánlattevőt.
A Képviselő-testület az adósságkonszolidációban nem részesült településként elnyert
bruttó 20 millió Ft támogatást, mivel az nem
éri el a közbeszerzési értékhatárt, közbeszerzési eljárás nélkül fordítja azt az épület felújítására.

hozzátartozója, illetve a temetésre kötelezett
szabadon választhat a rendelkezésre álló
urnasírhelyből. A sírhely igénybevételét a
Polgármesteri Hivatalban kell kérni és befizetni.
Árak:
Egyes urnasírhely 15 évre 25.000 Ft,
kettős urnasírhely
50.000 Ft
Egyes urnasírhely 25 évre 40.000 Ft,
kettős urnasírhely
80.000 Ft
Egyes urnasírhely 30 évre 45.000 Ft,
kettős urnasírhely
90.000 Ft
***
Egyéb napirenden belül tárgyaltak a kerékpárút létesítési támogatásról, a kéményseprési tájékoztatóról, a mobil emlőszűrés iránti
kérelemről, színházi előadás szervezéséről és
a falunap előkészítéséről.
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Ulmer Schachtel Baján
A magyarországi németek összetartozásának egyik jelképe

A Bajai Német Önkormányzat, a Bácskai Németekért Közalapítvány és a Bácska
Német Kulturális Egyesület a Magyarországi Németek Általános Művelődési
Központjával egyeztetve elhatározta, hogy
Baján eredeti nagyságban egy „Ulmer
Schachtel”-t, ulmi dereglyét építtet.
Ezen projekt megvalósításának egyik
elemeként „Ulmer Schachtel Ausstellung”
címen kiállítást szerveztek Baján a
MNÁMK aulájában, melyen megtekinthető a Szomódi Német Önkormányzat pályázatára beküldött hajómodellek, valamint
az Ulmi Donauschwabisches Zentralmuseum kiállítása. A megnyitó 2018. január 15én volt, melyre a Szigetbecsei Német
Nemzetiségi Önkormányzat 8 fővel ellátogatott. A Bácskai Németekért Közalapítvány titkára a megnyitón ismertette az eredeti hajó megépítésének célját, lehetőségeit, a beruházási folyamatot. A két tannyelvű intézmény diákjai színvonalas műsorral
szemléltették a németek betelepülésének
gondolatát, kialakulását.
A hajó hármas célt szolgál majd:
Emléket állít az ősök számára, akik túlnyomó részt a 18. században ilyen hajókon
vándoroltak dél- és közép-német területekről Magyarországra és szaktudásukkal,
illetve szorgalmukkal jelentősen hozzájárultak a török idők után az ország újjáépítéséhez. Reményteljesen érkeztek meg az
ősök az ulmi dereglyéken az új hazába.
Utódjaiknak azonban nehéz időket is át
kellett élniük, mint a kényszermunkára
hurcolást és a kiűzetést. Az emlékmű az elkövetkező generációkat származásukra
emlékezteti. Turisztikai attrakcióként szolgál Baján és Bács-Kiskun megyében, ahol
még sok magyarországi német él, de sok
külföldi vendég is megfordul. Mivel ez az
Ulmer Schachtel az egyedüli eredeti nagy-

ságban megépülő hajó Magyarországon,
reméljük, hogy sok látogatót vonz majd
Bajára.
Legfontosabb célkitűzése a szervezőknek, hogy ez a hajó egy különleges tanítási helyként egy úgynevezett tanösvény sajátos formájában oktatási célokat szolgáljon. Történelem és népismeret órán segítse
a tanulókat a magyarországi németek történelmének és kultúrájának jobb megismerésében. A hajó fedélzetén lévő faépületben ugyanis diák- és turistacsoportokat, de
egyéni látogatókat is lehet fogadni azzal a
céllal, hogy közös projekteket és kiállításokat valósítsanak meg.
A tanösvény tervezett állomásai:
1. A betelepülők származási területei
2. A „Schopperfuge” bemutatása.
3. Mit hoztak magukkal a betelepülők?
4. A betelepítés területei, statisztikai adatok.
5. Települési formák.
6. A történelmi Bácska német települései,
Baja.
7. A magyarországi németek hozzájárulása az ország felépítéséhez, neves magyarországi német származású személyiségek.
8. A magyarországi németek napjainkban,
német önkormányzatok (a hajóorrban
elhelyezve).
Az egyes állomásokon különböző korcsoportoknak (óvoda, általános iskola, középiskola, felnőttek) megfelelő interaktív
feladatokat és információs lehetőségeket
kínálnak.
Mi is az az Ulmer Schachtel?
Az Ulmer Schachtel/ulmi dereglye egy
lapos folyami hajó, amely a Dunamenti
svábok 18. századi kivándorlásának szimbólumává vált. Nevét egy korabeli stutt-

garti képviselőnek köszönheti, aki az
Ulmban gyártott dunai hajókat egyszerű
felépítésük miatt doboznak (Schachtel) nevezte. Ulmban egyébként „Ordenare”-nak
hívták, ami arra utal, hogy ezek a hajók
1712 óta „ordinari” azaz menetrendszerűen közlekedtek Ulm és Bécs között.
Szerkezetük nagyon célszerű volt, mivel
a hajót csak egy irányba, a folyón lefelé
használták. Amikor megérkezett a célállomásra, szétszedték, és a fát továbbhasznosításra eladták.
Lapos padlózatával közvetlenül a partig
lehetett haladni. Jellemző továbbá a hajótörzsön látható ferde fekete-fehér csíkozás,
amely azonban Dr. Henning Petershagen
szerint nem Ulm város szimbóluma, hanem a világos fenyőből készült hajón a
jobb láthatóságot szolgálta.
Építési módjára jellemző még az úgynevezett „Schopperfuge”, melynek segítségével a hajót a beáramló víztől védték, illetve szigetelték. A hajópadlón és a hajófalon a deszkák közötti réseket ugyanis hoszszúszálú mohával tömték ki. Ennek a tevékenységnek – amit „schoppen”-nek neveznek, – köszönhetik egyébként az ulmi hajóépítők a nevüket, ugyanis „Schopper”nek hívják őket.
A hajók nagysága és alakja az idők folyamán állandóan változott. Elérték a 15-22
méteres hosszúságot és a 2-5 méteres szélességet is. A hajófal kb. egy méteres volt.
Középen állt egy fakunyhó, ahol a telepesek rossz idő esetén menedéket találhattak.
A hajót 2-2 rúddal, illetve evezővel irányították, melyek a hajóorrban és a hajófarban
voltak elhelyezve.
A kiállításra látogatásunk nem titkolt
egyik célja volt: összefogással Szigetbecsén is szeretnénk megvalósítani a svábok
bejövetelét jelképező Ulmer Schachtelt,
kisebb méretben. Bízunk ennek sikerében.
A bajai németeknek gratulálunk a szép tervükhöz, a megvalósítás befejezéséhez sok
sikert kívánunk!
Lumei Joli

GYERMEKSAROK MEGFEJTÉSEK:
Képes közmondás: Sok bába közt elvész a
gyerek
Hét törpe: Csipkerózsika
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Tájékoztatás a Szigetbecse Községért Közalapítvány
2017. évi munkájáról, 2018. évi terveiről
Közalapítványunk munkáját az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak alapján, s az alapító önkormányzat célkitűzésének figyelembevételével végzi.
Közalapítványunk közhasznú minősítésű közalapítvány.
Közalapítvány Kuratóriumának tagjai: Lumei Sándorné elnök,
Czár János, dr. Cserny Zsuzsanna, Gellai Zsanett, Horák
György, Schmidt Mihályné, Szűcs Ferencné tagok. A Kuratórium tagjai továbbra is társadalmi munkában végzik feladataikat.

2018. évi terveink
Ez évben az eddigi, hagyománnyá váló rendezvényeinken,
támogatásainkon túl, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal
együttműködve szeretnénk megvalósítani a már régóta dédelgetett Ulmer Schachtel (ulmi dereglye) szobor elkészíttetését a
tóparton, mellyel emléket szeretnénk állítani a község őseinek.
Tovább folytatjuk a Balassi tér rendezését, pályázati lehetőségeink figyelembevételével folytatjuk a községfejlesztési terveinket, feladatainkat.

2017. évben a már hagyománnyá vált rendezvényeinket ismételten megszerveztük, tevékenységünkkel igyekeztünk
minél szélesebb kört támogatni, segíteni.
Közhasznú munkáink voltak: községi anyák napi ünnepség szervezése, év tanulója díj átadása, óvodai, iskolai nevelés
támogatása, falunap szervezésében, falutakarításban részvétel,
községi rendezvények támogatása eszközök (sátrak, hangtechnikák, sörpad garnitúrák) biztosításával. Tovább folytattuk a
Balassi téri park rendezését.

Kérjük, támogassa továbbra is alapítványunkat
a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával.
Adószámunk: 19180650-1-13
Lumei Sándorné, a Kuratórium elnöke
2017. évi pénzforgalmunk ezer Ft-ban:
Bevételeink:

Büszkék vagyunk rá, hogy sikeresen elkészítettük községünkben az első Betlehemi jászolt az óvodai dolgozók és több
önkéntes támogató bevonásával. Ezúton is megköszönjük
anyagi támogatásukat és munkájukat.
Jól sikerült és színvonalas fotó- és szoborkiállítást szerveztünk ősszel a művelődési házban, mely kiállítást sokan meglátogattak.
Az önkormányzatunktól 460 db Anré Kertész és Szigetbecse
című könyvet kaptunk adományként. A könyv értékesítéséből
származó bevételt az Emlékház karbantartására fordítjuk.
A részünkre felajánlott és 2017. évben átutalt személyi jövedelemadó 1%-át, 431 eFt-ot a betlehemi jászol elkészítésére, óvodás, iskolás gyermekek részére színházi előadás
szervezésére, sport támogatásra fordítottuk, illetve ajánlottuk fel.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

André Kertész könyv értékesítése
Dárdai kiadványra adomány
Sport támogatásra Autóker Gamma
Falunapra
Személyi jöv.adó 1%-a
Bank kamat
Szigetbecse Önkormányzat támogatása
Összes bevétel
Kiadásaink:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Anyák napi ünnepség
Dárdai István kiadványra
Sport Egyesületnek támogatás átadása
Falunapra
Balassi téri park rendezés
Működési költség (bank, irodaszer, utazási ktg.
Stég építésre
Betlehemi figurák
Szobor és fotó kiállításra
Iskolai oktatásra
Zenebarátok kör támogatása
Összes kiadás

eFt
542
200
300
1449
431
46
70
3038
eFt
51
200
354
1179
27
67
700
260
14
55
30
2937
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Választás 2018, íme, a legfontosabbak!
Áder János államfő április 8-ra tűzte ki a 2018-as országgyűlési választások időpontját.
A választáshoz kapcsolódó határidőket, határnapokat az igazságügyi miniszter rendeletben határozza meg a kitűzést követően, de a választási eljárásról szóló törvény alapján már kiszámolhatóak a legfontosabb határnapok.
Február 9. A magyarországi lakóhellyel rendelkező választójogosult ettől kezdve kapják kézhez a névjegyzékbe való felvételről szóló
értesítést.
Február 17. Indul a hivatalos kampány (a választást megelőző 50. napon) – az erre felhasználható és elszámolható forrásokat ebben az
időszakban lehet elkölteni.
Március 5. Az egyéni választókerületekben a jelöltséghez a törvény szerint legalább ötszáz, a választókerületben lakó választópolgár
ajánlása szükséges, a jelöltek március 5-ig gyűjthetik az ajánlásokat az ajánlóíveken.
Március 6. Az országos listákat eddig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.
Március 24. A nem magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok eddig kell felvetetniük magukat a központi névjegyzékbe a Nemzeti Választási Irodánál (NVI).
Március 31. A választás napján, külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain akkor szavazhatnak, ha a helyi jegyzőnél eddig jelentkeznek a külképviseleti névjegyzékbe.
Április 6:
Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Magyarország egy másik településén élni kíván a választójogával,
eddig kérheti átjelentkezését a lakcím szerinti választási irodától egy másik településre.
Április 7.
A külhoni választópolgárok számár a levélszavazás vége, a szavazatnak eddig meg kell érkeznie.
Április 8.
Várhatóan a választás éjszakáján már előzetes eredményt közöl majd az NVI, de a választás jogi eredményét csak a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó urnák hazaszállítása és a levélben leadott szavazatok megszámlálása után állapítják
meg: az egyéni választókerületek eredményét legkésőbb április 14-én, a választás országos eredményét pedig április 27-én.
Május 8.
Az új Országgyűlésnek legkésőbb eddig kell megalakulnia.

Farsangi
program:
2018. február 10. 15:00 óra:
Általános Iskola

A Ráckevei Vénusz Színház
két alkalommal előadást tart
Szigetbecsén a Művelődési Házban
2018. március 24-én 19:00 órakor:

Váratlan találkozások

2018. február 12. 17.00 óra:
Nyugdíjas Klub
2018. február 17. 18.00 óra
Harmonikás farsang a
Szigetbecsei Művelődési
házban

2018. május 12-én 19:00 órakor:

Végzetes játék
Jegyárak: 2000 Ft/fő/előadás
A színtársulat tagjai a bevétel egy
részéből a Szigetbecsei Általános
Iskolát kívánják támogatni.
Ne hagyja ki ezt a lehetőséget!
Jegyértékesítés elővételben
az iskolában Csoba Attilánénál,
és a helyszínen

Köszönetnyilvánítás
Szeretném köszönetemet kifejezni
mindazoknak, akik édesapámat,
Molnár Andrást 2017. december 19én utolsó útjára elkísérték és gyászomban osztoztak, sírjára virágot,
koszorút helyeztek.
Gyászoló leánya

Anyakönyvi hírek
Születések:
2017. július 20-án született
Leányvári Mária Adrienn és
Liszkóczi Zoltán gyermeke
LUCA
2017. november 12-én született
Túróczi Beáta és Fejős László gyermeke
MÁTÉ
2017. december 12-én született
Schwarczenberger Mária és Fider Zoltán
gyermeke
BERNADETT
2017. december 20-án született
Riedl Renáta és Dr. Ammo Ahmad
gyermeke
AMMO SZÓFIA SÁRA

Elhunyt
Molnár András Imre
2017. december 4.

élt 70 évet

Híreinkről, programokról többet és részletesebben a www.szigetbecse.hu weboldalon olvashat
LAPZÁRTA: 2018. március 25., május 25., július 25., szeptember 25., november 25.
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