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Április 11-én, a költészet napján
József Attilára emlékezünk.

A kor- és pályatársak többsége csak a bulvár-
szenzációként tálalt halálhír után döbbent rá,
milyen kivételes életművet alkotott ez a
mindaddig csak „jó költő”-ként számon tar-
tott, zavarba ejtően sokféle hangon megszó-
laló – ezért gyakran félreértett –, posztumusz
fölfedezett zseni, akinek életútját kisgyer-
mekkora óta váratlan veszteségek, lelki trau-
mák, különös fordulatok szegélyezték –, s aki
egyéni szenvedéseiből egyetemes érvényű
költészetet teremtett. 
Krónikánkban Kányádi Sándor versével tisz-
telgünk a költő emlékének.



Az Óvodai Farsangi Bált 2019. 02. 23-
án, 15.00 órakor, szombaton rendeztük meg
az óvoda Szülői Munkaközösségével kar-
öltve a művelődési házban. A csoportok
műsorai felmenőrendszerben zajlottak, elő-
ször a kis Katica csoportosok, majd a
középső Süni csoportosok, végezetül pedig
a Mókus nagycsoportos gyerekek adhatták
elő műsoraikat. A gyerekek előadását
követte az óvoda dolgozóinak meglepetés-
műsora, matróztánccal kedveskedtek a
gyermekeknek és a közönségnek.

A jól megérdemelt műsor után lehetőség
volt frissítő italok, sütemények, szendvicsek
fogyasztására, melyeket a szülők biztosítot-
tak a gyerekek és a vendégek számára. 

Közben, a tombola húzásáig kis táncház-
zal ismerkedhettek a gyerekek és a felnőt-
tek egyaránt. Köszönjük az élő zenében
való közreműködést a Soós házaspárnak,
akik nagyon jó hangulatú népzenével színe-
sítették meg a farsangi rendezvényünket. A
gyerekek élvezettel vettek részt a néptánc
tanulásában, melyben segítségünkre volt
egy néptáncoktató is.

Rengeteg tombolatárgy került kiosztásra,
a gyerekek nagy örömére. Akinek nem
sikerült nyernie lehetősége volt zsákba-
macska vásárlására, így üres kézzel senki
sem távozott.

Köszönöm az óvodai dolgozók lelkiis-
meretes munkáját, hiszen a színpad díszíté-
se, a műsorok betanítása nélkül ez a nap
nem lehetet volna ilyen jó hangulatú és
színvonalas. Köszönetünket szeretném
kifejezni azoknak a szülőknek, akik aktív
közreműködői voltak ennek a rendezvény-
nek, ezúton is köszönjük a munkájukat!

Összességében színes, tartalmas és jó
hangulatú farsangi rendezvényt tudhattunk
magunk mögött.

Schneckné Bukovszky Judit
intézményvezető

A farsang hossza évről-évre változik, mivel zárónapja a húsvét időpontjához kötődik.
Vízkereszttől (január 6.) a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazó-
szerdáig tart. Farsang a tavaszvárás pogánykori, igen változatos képet mutató ünnepeiből nőtt
ki, gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom és az advent
lezárulásával, a párkeresés, udvarlás időszaka. 

Szigetbecsén már hagyománnyá vált, hogy az általános iskola utolsó éves növendékei a far-
sangi ünnep keretében gyönyörű bálozói ruhába öltözve mutatják be táncukat, s kérik fel szü-
leiket egy táncra, megköszönve ezzel is az iskolai tanulmányaikhoz nyújtott segítséget. E
mellett természetesen egyéni jelmezekbe is öltöztek iskolás gyermekeink, valamint több osz-
tály komoly koreográfiát betanulva adta elő zenés-táncos műsorát. Jöhetett a tánc, tombola,
étel-ital fogyasztása, a jó hangulat.

Nyugdíjasaink sem hagyták ki az ez évi farsangi mulatságukat. Az előző éviekhez hason-
lóan humoros prózai és
táncos előadással ajándé-
kozták meg a résztvevő
falubelieket. Egyéni jel-
mezeik is nagyon szelle-
mesek, ötletesek, vidámak
voltak. A finom vacsora,
zene-tánc, humor most is
elmaradhatatlan volt és
garantálta a kitűnő hangu-
latot. 

Lumei J
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Ünnepet és megemlékezést tartottunk
2019. március 14-én Szigetbecsén a Petőfi
Sándor Művelődési házban. Ünnepet, mert
171 éve tört ki a magyar forradalom és sza-
badságharc, amely a magyar nép szabadsá-
gáról szólt. És megemlékeztünk mindazok-
ról, akik részt vettek ebben a harcban, akik
életüket és vérüket adták a magyar szabad-
ságért! 

Csoba Attiláné önkormányzati képviselő,
igazgatóhelyettes Sánta Ede Magyar va -
gyok című versével köszöntötte a megjelent
polgárokat.

A himnusz elhangzása után az általános
iskola 7. osztályosainak előadását nézhettük
meg. A színvonalas és látványos, zenés elő-
adást Györkéné Varsányi Andrea és Csoba
Attiláné tanította be a diákok részére.
Márciusi ifjak, Petőfi Sándor, Jókai Mór,
Táncsics Mihály, Irinyi József, Arany János,
Laborfalvi, Pilvax kávéház, Landerer
nyomda, tizenkét pont, forradalom, szabad-
ság. Ezekről a fogalmakká vált nevekről,
szavakról minden magyar embernek ugyan-
az jut eszébe, a 48-as szabadságharc. Ezen
márciusi ifjak szerepébe bújtak bele diákja-
ink és játszották el a forradalom napjainak
eseményeit, majd az azt követő megtorlási
időszakot. A Magyarországra látogató
Ferenc József köszöntésére felkért Arany
János a császár dicsőítése helyett a Walesi
bárdok c. verset írta meg, melynek burkolt
mondanivalója: a költőknek sohasem sza-
bad megalkudniuk a kegyetlen, gőgös zsar-
noksággal, el kell azt ítélniük, és helytállá-
sukkal mindenkor példát kell mutatniuk. Az
esemény hangulatát a diákok előadásában
Erzsébet királyné szavai és Arany versének
elszavalása tette még hitelesebbé.

Takács András polgármester ünnepi
beszédében a forradalom jelentőségét mél-
tatta. Több mint 170 év távolából is azért
idézzük fel évről évre a világtörténelem
talán legszebb forradalmának történetét,
hogy hitet és erőt merítsünk a forradalom
eszméiből, ha kell fegyverrel, ha kell pasz-
szív ellenállással, ha lehet akkor bölcs és
alkotmányos kiegyezéssel juttassuk érvény-
re akartunkat országunk jövője érdekében.
Bár nemzeti önállóságunk véres szabadság-
harcban akkor elbukott, március 15-e esz-
méje örökre elkíséri nemzetünket. Jöhetett
bitófa és emigráció, kiegyezés és Trianon, a
Horthy-rendszer antidemokratikus naciona-
lizmusa, fasiszta terror és kommunista dik-
tatúra, rendszerváltás és az újabb Magyar
Köztársaság viszontagságos harminc esz-
tendeje, és jöhet még számos megpróbálta-
tás, március 15-e továbbra is a magyar nem-
zet legszebb, példaadó ünnepe marad. Azt
mutatja, hogy egy nemzet csak összefogás-
sal lehet sikeres. Ennek alapját a tehetőseb-
bek, az elithez tartozók nagyobb áldozatvál-
lalása, érzékenysége és segítőkészsége
teremtheti meg, a gyengék, a hátrányos

helyzetűek és az esélytelenek felemelése
érdekében. Tennünk kell mindezt azért,
hogy minden magyar megélhesse egy büsz-
ke, sikeres nemzethez tartozás felemelő
érzését, és lelkiismeretes odaadó polgára
lehessen hazájának. Hogy a forradalom,
hitet és erőt adó eszméje, örökké éljen nem-
zetünkben. 

Az ünnepség részeként Matoricz József
művész kiváló színészi előadásában Ady
Endre „A tűz márciusa” című versét hallgat-
hattuk meg. Ezt követően a Szigetbecsei
Zenebarátok köre rövid koncerttel emléke-
zett meg március 15-ről. Felcsendült „Ez az
otthonunk” Csézytől, a Kormorán együttes-
től „Ki szívét osztja szét” és a  „ A költő, ha
visszatér”  című dal, Kiss Kata Zenekartól „
Magyar vagyok” című dal és a Republic
zenekar által énekelt és sokunk által igen
kedvelt „Ezt a földet választottam” című
dal. 

Lumei Joli 
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Egy nagyon szép kornak adózva, tisztelet-
tel és szeretettel köszöntöttük 2019. március
1-én Lerner László szigetbecsei lakost 90.
születésnapja alkalmából. Takács András
polgármester átadta részére a miniszteri ok -
levelet, valamint ajándékcsomaggal kedves-
kedett az idős bácsinak.  

Laci bácsi szerényen mesélt életének állo-
másairól, azok alakulásáról, a jó és rossz
emlékekkel eltelt 90 évéről. Az ő gyermek-
kora teljesen másként telt, mint a mai gyere-
keké. Egy hatgyermekes sváb származású
család harmadik gyermekeként született
1929. március 2-án, Szigetbecsén. Édesapja
a felszabadulás előtt mészáros és hentes ipa-
ros volt, a felszabadulás után a földműves
szövetkezetnél, majd az állami gazdaságban
dolgozott. Édesanyja háztartásbeli volt. 

Születésekor még a Szigetbecse,
Petőfi Sándor utcai házban (mai
Polgármesteri Hivatal egyik szárnya)
laktak albérletben, onnan a Fő utcára
költöztek, ahol édesapjuk vágóhidat és
jégvermet épített lakással egybekötve.
Ezt az épületet a háború után át kellett
adniuk a szövetkezetnek, cserébe kis
házat kaptak a mostani ingatlanon. Ez a
ház már lebontásra került, a jelenlegi
épületet már Laci bácsiék építették.
Még 15 éves volt, amikor kitört a máso-
dik világháború. Sors tár saihoz híven az
ő családja is átélte a há ború adta borzal-
makat. Nővérét, Ro zinát más falubeliek-
kel együtt elvitték ma lenkij robotra
Szovjetunióba, ahol végigszenvedte a
ma már közismert kényszermunka,
megaláztatás, nélkülözés szinte minden
formáját. Bátyját is el akarták vinni, de
annyira gyenge volt a szervezete, hogy
az orvosok nem engedték az utaztatását.
Laci bácsi és kisebb testvérei, (a Becsén

élő Olga húga is) fiatal korúknak köszönhe-
tik, hogy nem kerültek fel a kitelepítési,
elhurcolási listára. 1952. februárban katonai
szolgálatra kellett bevonulnia, 1954 áprilisá-
ig, ahol munkaszolgálatos volt.

Laci bácsi 1958-ban házasságot kötött
Alhegyi Borbálával, akivel Szigetbecsén a
dunai horgászás kapcsán ismerkedett meg.
Házasságukból két gyermek született, 1959-
ben fiúk, 1968-ban pedig lány gyermek.
Egész életében a családnak és a munkájának
élt. Arra törekedett, hogy soha senkit ne
bántson meg, jó apaként, jó szakemberként
élje életét.  Sokat volt vidéki munkahelyen,
így a község közéletében keveset tudott
részt venni. Sajnos, feleségét már 17 éve
elveszítette. 

Szakmaismeretéről, szakmaszeretetéről
megtudhattuk, hogy Laci bácsi a polgári
iskola elvégzése után Felső Ipari Iskolába
iratkozott be, az iskola épületét azonban
lebombázták a világháborúban, így a tanul-
mányait, illetve szakmai ismereteinek meg-
szerzését villanyszerelő tanoncként kezdte
meg a Közüzemi és Községfejlesztő Rt.
Ráckevei Villanytelepén 1944-ben. Egy
héten egyszer kellett menni iskolába másfél
órára, 3 éven át. Az iskolában főként visel-
kedéstant tanultak, a szakmát a telephelyen
dolgozó segédektől leste el. Az iskola elvég-
zését akkor még „Segédlevéllel” igazolták.
Mindig nagyon szeretett szerelni, bütykölni,
ezért hamar megtanulta a villanyszerelő
szakmát, így 1947-től már villanyszerelő

segédként alkalmazták a ráckevei körzet-
szerelőségen. 45 évig dolgozott a szakmá-
jában, közte több vidéki városban is.
Leghosszabb ideig Fülöpszálláson dolgo-
zott üzemviteli művezetőként, majd háló-
zatszerelői művezetőként. 1989. már -
ciusban, hatvan éves korában ment nyug-
díjba.

Nyugdíjas éveit házának, kertjének és
udvarának, az őrá jellemző precíz gondo-
zásával, karbantartásával tölti. Gyer -
mekei, unokái rendszeresen látogatják,
gondoskodnak róla, melyre az utóbbi idő-
ben egyre nagyobb szükség van. Mindig
nagy öröm számára, amikor családja meg-
látogatja. Születésnapja alkalmából ezút-
tal is eljött életben lévő 4 testvére, gyer-
mekei, unokái. 

Laci bácsinak a Krónikán keresztül is
még további szép éveket, jó egészséget
kívánunk! Legyen még sokáig a falunak a
kedves, aranyos Laci bácsija! 

Lumei Joli

90  év számadása
***

Úgy teltek éveim, mint annyi ezer másé,
Vigyázva gázoltam, gyomon és gazon át, 

figyelve ne húzzon le hínár.
Mert mindig legfontosabb az embernek,

egy életen által, hogy 
viharban is embernek maradni.

A múltat az bírálhatja, aki
Embert teremtett életre, halálra.”

(Osváth Imre)



„Egy kilencvenéves ember áll a Duna-parton. Ismerős fákat,
bokrokat kutat a szeme. Keresi a helyet, ahol pajtásaival ruhátla-
nul ereszkedett a vízbe, ahol kosárral halászott. Nem törődik vele,
hogy ő André Kertész, a fotótörténet élő klasszikusa. Nem érdek-
li, hogy sietni kell saját kiállításának megnyitójára. Várjanak! Ő
most megtalált valamit. Itt és most Szigetbecsén, a Duna-parton.
A szeméhez illesztett kamerán keresztül a hetvennyolc esztendővel
ezelőtti tájat látja.”
(M. Nagy Péter újságíró Pest megyei Hírlap 1984.)

„Ha én itthon járok, mindig felkeresem Szigetbecsét! Mindig tit-
kot akarnak megfejteni, akik Becséről kérdeznek. Pedig ez a titok

minden emberben benne él. A kisgyerekkor, az első igazi kapcso-
latok a világgal. Az én soha nem múló hálám, hogy itt tölthettem
ezeket a fontos éveket, nem csak a természet közelében, hanem
benne. Naponta kimentünk: libát őrizni a lányok, bárányokat a
fiúk.”
(Német István fotós-újságírónak nyilatkozta André Kertész
1984-ben, Fényszóró)

Az évtizedeken át külföldön élő művész újbóli hazalátogatását
1984-ben a szigetbecsei emberek nagy örömmel fogadták.
Közülük is, aki nagyon jó érzékkel ismerte fel, és közreműködé-
sével elősegítette azt, hogy világhírű fotóművészünk életét és
munkásságát méltó módon és körülmények között mutathassuk
be a közönségnek, az Takács József, az akkor még Ráckevével
közös tanácsú Szigetbecse község kirendeltségvezetője volt.

„1984. március 13-án a délelőtti órákban a tanácsi kirendeltség
épületében – ahol éppen az eboltással kapcsolatos írásos teendő-
ket végeztem dr. Vona Ferenc állatorvossal – Borbély Károly, az
MN Művészeti Alap igazgatóhelyettese kíséretében megjelent
André Kertész magyar származású fotóművész. Megemlítette,
hogy gyermekkorának nagy részét Szigetbecsén, nagybátyjáéknál,
Klöpfer Mihályéknál töltötte. Bár évtizedek óta külföldön él, ha
Magyarországon tartózkodik, mindig ellátogat Szigetbecsére is.
Most a Budapesti Tavaszi Fesztivál vendégeként tölt pár napot
Budapesten, ahol a Vigadóban műveiből kiállítást nyitottak meg.
Nagyon egyszerű, kedves embernek láttam. Előző esti televíziós
híradóban már láttuk őt a budapesti kiállításának megnyitóján
készült riportban. Én akkor megkerestem Raffay Bélát, a Ráckeve
Városi jogú Nagyközségi Közös Tanács elnökét (Szigetbecse még
akkor Ráckevéhez tartozott), elmondtam találkozásunkat Ker -
tésszel. Tanácskoztunk a váratlanul kialakult eseményről, teendő-
inkről. Minden közösség büszke azokra a személyekre, akik hírne-
vet szerezve beírták magukat a történelembe alkotásaikkal, műve-
ikkel. Mi is felismertük ennek jelentőségét, hiszen André Kertész
1920. szeptember 26-án Szigetbecsén készítette Falusi madonna
című fotóját, amely egyike azoknak a fotóknak, mely Őt világhí-
rűvé emelte. A Közös Tanács akkor úgy döntött, hogy Ráckeve
Községért Emlékérmet adományoz részére. Ezt az érmet Raffay
Béla tanácselnök úr másnap Budapesten át is adta a művész
úrnak, aki ezt megkönnyezve köszönte meg. Ismételt szigetbecsei
látogatására még az év júliusában került sor, amikor egy francia
forgatócsoporttal érkezett Budapestre, akik életút filmet készítet-
tek róla. Újbóli látogatásának tervét megtudva, Raffay Béla és
Borbély Károly egy szigetbecsei kiállítás megszervezését készítet-
te elő a Magyarországon található műveiből. 

2019. március-április 5

A Szigetbecsei Krónika 2019. 1. számában világhírű fotóművészünk életének fontosabb eseményeit mutattam be. De
vajon hogyan emlékeznek rá azok a szigetbecsei lakosok, akik André Kertészt még személyesen ismerték? Kiknek
köszönhetjük, hogy megértették a művész hatalmas kötődését Szigetbecséhez, és minden tőlük telhetőt megtettek mun-
kásságának, tudásának elismerésére, alkotásainak megőrzésére, emlékének állítására itt községünkben.

Trencsényi: André Kertész utolsó látogatásán Szigetbecsén, 
1984. július 31.



Elég későn tudtuk meg a pontos időpontját a hazalátogatásnak,
ezért kevés időnk volt, sietnünk kellett a helyiség előkészítésével,
például egy éjszakánk volt a terem átfestésére. A kiállítás megnyi-
tója 1984. július 31-én este megtörtént, megszervezésében óriási
munkát vállalt Bárány László, a művelődési ház akkori igazgató-
ja. A kiállítást rengetegen megnézték. A fotók őrzéséről munkás-
őrök gondoskodtak.” 

Kertész visszaemlékezéseiből is tudhatjuk, minden Szigetbe -
csén történt látogatásakor megkereste egykori játszótársát, Stro -
mayer Katalint. Kati nénivel és férjével rokoni kapcsolatban álló
Péter Józsefné és Bárány Lászlóné (Sándor Bea) szigetbecsei
lakosok így emlékeznek a művész úr 1971. és 1984. évi látogatá-
sáról:

Péter Józsefné emlékei: „Kati néni, akit „Kholmamának” (ke -
resztmamának) szólítottuk és férje, Feigl András (Khedpapa,
keresztpapa) kis parasztházban laktak itt a Fő utca elején, mellet-
tük volt Klöpfer Mihály bácsiék háza. Kati néniéknek nem volt
gyermekük. Nagyapám és András bácsi testvérek voltak, s mivel
nekik nem volt gyermekük, nem akartak egyedül maradni, a kis
házukat rám íratták. Gyerekükként kezeltek, s nekünk olyan volt,
mintha édes nagyszüleink lettek volna. Fiatal házasként a kis
házat lebontottuk és másik házat építettük, de velük közös volt a
konyhánk, s ebben az épületben volt nekik is szobájuk. Ide csen-
getett be 1971-ben egy elegáns ruhában megjelenő úriember, s
Schwarcz Katalint kereste. Először nem tudtuk, hogy a mi Khol -
mamánkat (Kati nénit) keresi, végigment az utcán, mire valaki
visszavezette hozzánk. Akkor kiment hozzá a Kholmama, akit
magázott. Kati néni rászólt, hogy ne magázzál, hát mi együtt paj-
táskodtunk, együtt játszottunk a Holtágban, együtt szedtük a hala-
kat kosárral, mentem utánatok mindig az iskolába. Behívta
Kertészt, kivittek két széket a hátsó kamra elébe, ott beszélgettek
sokáig, nosztalgiáztak. Ott készített róluk fotót a Kertésszel érke-
ző vendég, úgy tudjuk unokaöccse volt. Ezt a fotót később elküld-
te New Yorkból a házaspárnak egy levél kíséretében. Kereste
Kertész a nagy szőlősort, a méheket. Kimondottan szerény ember
volt, nem dicsekedett vele, hogy időközben milyen híres fotós lett,
mennyi kiállítása nyílt világszerte. Ezt csak később tudtuk meg
róla. Őt csak a becsei emberek, egykori játszótársai, s a becsei táj
érdekelte. 

1984-ben Budapesten tartózkodott, s rövid időre ismét eljött fa -
lunkba, nagyon kevés ideje volt, de akkor is a pusztát, a pusztán
lévő egykori gémeskutat, a gyerekkori helyszíneket kereste. Sajnos
akkor Kati néniék már nem éltek. Budapesten az Intercon -

tinentalban szállt meg, ahova meghívott bennünket egy baráti
beszélgetésre. Megtisztelő volt számunkra ez a meghívás. Sokat
meséltünk a régi szép időkről, Kati néniékről, az akkori fiatalság-
ról, gyerekkorról. Megadta az amerikai címét is, hogy látogassuk
őt meg, ha ott járunk. 

A szigetbecsei fotókiállításának napján sort kerített a
Wandracsek-féle ház pincéjének a meglátogatására is, ahol ven-
dégül láttuk őt és a francia forgatócsoportot. Rendkívül kelleme-
sen, jó hangulatban telt el a pár óra, Kertész tenyerét összecsap-
va dicsérte a finom becsei bort. Elmesélte hogyan kezdődött a
fotószeretete. Akkor mondta azt, hogy fiatalok sokat hibázzatok,
mert ebből tanultok.”

Bárány Lászlóné emlékei: „Nagynénikén (Kati néni) sokat
mesélt arról, hogy egy Amerikában élő emberrel annak idején
együtt gyerekeskedtek, együtt legeltették a libákat, nagyon jó
barátok voltak, nagyon szerették egymást. Ez az ember volt Andor
bácsi (Kertész Andor), aki levelet is küldött nagynénikémnek az
őket ábrázoló fotókkal együtt. Kati néniék halála után ezek felke-
rültek a padlásra, én lehoztam és megőriztem őket, mivel kedves
emléknek tartottam. 1984-ben Kertész Szigetbecsére jött, én akkor
a levelet és fotókat megmutattam Takács József elöljárónak.
Akkor még nem, csak a későbbiekben tudtuk meg, hogy milyen
nagy művész aki a fotón is szerepel. Kertész úr meghívta anyámat,
nővéremet és engem az Intercontinentalba, ott volt a lakosztálya.
Nagy örömmel fogadott bennünket, s kérte hogy meséljünk az öre-
gekről. Annyira érdeklődött utánuk, mi lett a sorsuk, miben haltak
meg, stb. szerintem ez egy gyerekkori szerelem lehetett. Akkor írta
rá a Kati néniéket ábrázoló fotóra „Boldogan emlékszem kedves
barátaimra, bárcsak itt lennének. Andor”. Az év nyáron lettek
kiállítva Szigetbecsén a művelődési házban Kertész fotói. A kiál-
lítás fő szervezője becsei részről férjem, Bárány László és Takács
József volt.”

André Kertész szigetbecsei fotókiállításának és az emlékmúze-
um létesítésének megvalósításában elévülhetetlen érdemei van-
nak Raffay Bélának, a Ráckeve Városi Jogú Nagyközségi
Közös Tanács elnökének, akinek nyilatkozataiból így ismerhet-
tük meg a történteket: 

„Kertész elfogadta a becsei kiállításra szóló meghívást és 1984.
július 30-án a Budapest Gellért szállóba hívott meg bennünket,
nagyon szívélyes volt a fogadtatás. A találkozón részt vett Borbély
Károly, Erdélyi László Attila, a FŐFOTÓ akkori igazgatója,
Sólyom Róbert festőművész, Németh István fotóművész is.
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Beszélgetés közben vetettem fel szándékunkat, hogy ha ezzel
egyetért, szeretnénk részére egy emlékházat létesíteni, amibe
néhány adományozott képét és nélkülözhető személyes tárgyát
elhelyezhetnénk. André Kertész szerényen, de nem elutasítóan
megjegyezte, hogy „Ő még él, minek is lenne emlékháza, egyéb-
ként sincs abba mit adnia, hacsak nem a rossz hózentrógerét.”
Mire megjegyeztem, nekünk az is igen jó lenne, mert az övé. 

Másnap a számára rendezett fogadás, majd a tiszteletére ren-
dezett ebéd után, első út a Wandracsek Mártonék házába, annak
pincéjébe vezetett. Ennek egy része eredeti állapotban maradt
meg. Az itt töltött percek igen hangulatosak voltak. A visszaemlé-
kezés megható, komoly pillanatait derűs kis anekdoták tarkították.
Péter Józsefék házában tett látogatást követően elvittük Sziget -
becsén a Makádi utca 40-es számú épület megtekintésére. Ezt néz-

tük ki az emlékház céljára. A bejárás végén a művész csendesen
megjegyezte: „Ide ötven darab kép kell”. Ez a rövidke mondat
jelentette, hogy beleegyezik az emlékház létesítésébe. A ház meg-
tekintése után kívánságára a Duna felé elterülő pusztára is
kimentünk, ahol azt a gémeskutat akarta megnézni, amit annak
idején fényképen megörökített. Látogatásunkkor már ez a kút nem
volt meg. 1985. január 10-én New Yorkból távirat érkezett tőle a
következő szöveggel: „Az ígért ötven fotókat, amint készen lesz-
nek, azonnal elküldöm, André Kertész. Ez a közlés megteremtette
erkölcsi és eszmei alapját az emlékház létrehozásának.” 1985-ben
az eredetileg tervezett 50 fotó helyett 120 fotó adományozásáról
szóló levelet írt alá Kertész, és küldte el a fotókat Szelényi
Károllyal, a Művészeti Alapnak. Az átvételkor azonban csak 119
fotót tudtak átadni Ráckevének.” 

Takács József az emlékház kialakításával kapcsolatban
elmondja: „1985. január 28-án nyilatkoztak az emlékház létesí-
tésére kiszemelt ingatlan tulajdonosai az épület eladásáról emlék-
ház kialakítása céljából, az adásvétel július 5-én meg is történt.
Az épületet át kellett alakítani, felújítani, korszerűsíteni, mindeze-
ket megtervezni, a költségek viselésére támogatókat keresni.
Rengeteg tárgyalás, egyeztetés, helyszínelés következett.
Községünkben harminc kisiparos vállalta a társadalmi munkát, s
fogott össze azért, hogy méltó helyre kerüljenek a fotóművész
alkotásai, hogy ezzel is gazdagodjék a község. Az épület tervezé-
sét a Varga házaspár készítette társadalmi munkában. Feigl
Nándor szigetbecsei kőművesmester irányította az építkezést.
Nagy összefogás a cél érdekében. Hosszú, kitartó, sok szervező és
társadalmi munkával elkészült az épület. 

1987. május 30-án megnyílt a múzeum.”   
Lumei Joli
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A Képviselő-testület megalkotta rende-
letét a 2019. évi költségvetéséről, amely
kiterjed Szigetbecse Község Képviselő-
testületére és a bizottságaira, az önkor-
mányzat irányítása alá tartozó Sziget -
becsei Közös Önkormányzat Hivatalra és
Szigetbecsei Tóparti Óvodára. Az önkor-
mányzati költségvetés kiadási és bevételi
főösszegét 648 197 eFt-ban határozta
meg. Ezen belül a Közös Önkormányzati
Hivatal 67 494 eFt, a Szigetbecsei Tóparti
Óvoda 62 018 eFt, az Önkormányzat
518 685 eFt összeggel gazdálkodhat. A
beruházások miatt igen szoros a költség-
vetés, takarékos gazdálkodást igényel, s
emellett biztosítani kell a kötelezően ellá-
tandó feladatokat. Az összesített költség-
vetésen belül 340 840 eFt a beruházási
költség, melynek majdnem teljes összegét
az új óvoda építési költsége teszi ki. Az
óvodaépület kivitelezési költségeinek
jelentős emelkedése miatt az önrész biz-
tosításához 30 millió Ft hitelt kellett be -
tervezni, valamint várhatóan az önkor-
mányzat tartalékából (35 millió Ft) és fel-
újítási költség keretéből (21 millió Ft) is
átcsoportosításra kell sort keríteni az év
folyamán. Így elmaradhat az eredetileg
betervezett buszmegállók építése, a stég
felújítása, illemhely kialakítása a Balassi
téren. Biztosítva van viszont a költségve-
tésben pályázat elnyerése esetén a járda
építésének és kerékpárút építésének az
önrésze. 

***  
Takács András polgármester tájékozta-

tást adott a Móricz Zs. utca és a Fazekas
M. utca közötti területen az új utca nyitá-
sával kapcsolatban a dr. Soproni Zsolt
ügyvéd által javasolt megoldásokról.

Az általa javasolt legjobb megoldás az

épített környezet alakításáról és védelmé-
ről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 27.
§-a szerinti kiszolgáló és lakóút céljára
történő lejegyzés eljárása lenne. Ezen
eljárás lényege, hogy: „Ha a helyi építési
szabályzat szerint – a településrészen
fekvő ingatlanok megfelelő megközelíté-
se, illetve használatának elősegítése érde-
kében – kiszolgáló és lakóút létesítése,
bővítése vagy szabályozása szükséges, és
a megvalósítás a kiszolgáló út, valamint a
környező építmény, telek rendeltetésszerű
használatának biztosítása érdekében az
adott telkek igénybevételével indokolt,
vagy a más telken történő megvalósítás a
tulajdonban nagyobb sérelemmel járna, a
fővárosi és megyei kormányhivatal a tel-
keknek kiszolgáló út céljára szükséges
részét a telek fekvése szerinti települési
önkormányzat javára igénybe veheti és
lejegyezheti.”

Ezen eljárást a Pest Megyei Kor -
mányhivatal Hatósági Főosztályának
Kisajátítási Osztálya folytatja le. Az eljá-
rás illetékmentes, az ügyintézési határidő
60 nap, míg az eljárásra a kisajátítási eljá-
rás szabályai az irányadóak. Az Osz -
tállyal az egyeztetési tárgyalások meg-
kezdődtek. A kisajátításnak nincs akadá-
lya, a gond csak az, hogy ebben a formá-
ban egy végtelen hosszú folyamatnak
nézünk elébe. Azt a javaslatot kaptuk a
Kormányhivataltól, hogy a nagyon prob-
lémás telkeknél alkalmazzuk a kisajátítá-
si módszert, a többi telektulajdonossal
pedig próbáljunk a hagyományos módon
egyezséget kötni. Amennyiben elkezdjük
a terület kisajátítását, nagyon hosszadal-
mas, több éves ügyintézést fog igényelni.

*** 

Önkormányzati döntés értelmében: A
hivatali munkaidőn kívül, valamint a
hivatali helyiségen kívül történő házas-
ságkötés esetén bruttó 40 000 Ft többlet-
szolgáltatási díjat kell fizetni. 

Amennyiben legalább az egyik fél
Szigetbecse közigazgatási területén állan-
dó lakóhellyel rendelkezik, bruttó 31 750
Ft többletszolgáltatási díjat kell fizetni. 

***   
Gacs Ilona Irma aljegyző tájékoztatta a

képviselő-testületet, hogy a DAKÖV Kft.
megküldte a tavalyi évre vonatkozóan az
üdülőterületi ingatlanok vízfogyasztását.
Az érintett lakosoknak 2019. március 31-
ig bevallást kell készíteni az önkormány-
zat felé és a talajterhelési díjat be kell
fizessék. Ez nem helyi adó, csak a hiva-
talnak kell beszedni. A testületnek van
lehetősége kedvezményt vagy mentessé-
get adni. A jelenleg hatályos 17/2005.
(XII. 15.) önkormányzati rendeltünk sze-
rint a 70 év feletti egyedülálló lakosok
mentesülnek a díj megfizetése alól, a 70
év feletti házaspárok 50%-os kedvez-
ményben részesülnek.

***  
Aljegyző tájékoztatást adott arról, hogy

a téli rezsicsökkentésben nem részesülő
lakosok részére a kormány a szükséges
anyagi forrást az önkormányzatok részére
már biztosította. Még mindig folynak az
ellenőrzések, hogy akik az igényüket
benyújtották, valóban jogosultak-e a tá -
mogatásra. Az önkormányzatnak az a
következő feladata, hogy szerződést kös-
sön valamelyik Tüzép-el, ahonnan aztán a
jogosultak elhozhatják a tüzelőanyagot.
Ez folyamatban van.

A Szigetbecsei Krónika előző lapszámának megjelenése  óta két alkalommal tartott az Önkormányzat képviselő-testületi ülést,
2019. február 14-én, február 28-án és március 28-án közmeghallgatást. Az üléseken hozott legfontosabb döntések, tájékoz-
tatások:

• Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének elfogadása

• A Móricz Zs. és Fazekas M. utca közti utcanyitásról tájékoztató

• Házasságkötési díj változtatása

• Talajterhelési díj, rezsicsökkentésben nem részesülők támogatása



„Visszanézve az elmúlt négy és fél évre,
egy eseménydús, termékeny időszakot
hagytunk magunk mögött. Mondhatjuk ezt
annak ellenére, hogy az időszakra elterve-
zett feladatok közül néhány megvalósítása
elmaradt vagy még várat magára.

A ciklus egyik jelentős vállalása volt,
hogy szorosabbra fűzzük a falu civil szerve-
zeteinek, egymás- és az önkormányzat
közötti kapcsolatait. Megtettük ezt a ren-
dezvények – tartalmuk, jellegük – alapján
a különböző szervezetek közötti elosztásá-
val, illetve számtalan rendezvény közös le -
bonyolításának ésszerű munkamegosztásá-
val. Ez azt hiszem sikerült is, köszönhetően
a testület és a civil szervezetek aktivitásá-
nak, elkötelezettségének és felelősségérze -
té nek. A múlt évre tervezett társadalmi és
kulturális rendezvényeink magas színvona-
lon, jól szervezetten megvalósultak.

A ciklus egészére tervezett beruházások-
nak jó része megvalósult, más részük rész-
ben átcsúszott erre az évre, illetve már a
következő ciklusra, vagy a pályázatok csú-
szása miatt várni kell még a megvalósulá-
sukra.

Kötelező feladatellátás sorában a két
legnagyobb és legköltségesebb elem az
óvodai nevelés, illetve az önkormányzati
hivatal működtetése. Az óvoda 12 fős sze-
mélyzettel végzi nevelő-oktató tevékenysé-
gét. Az elmúlt ciklusban jelentős erőfeszí-
téseket tettünk az intézmény fejlesztéséért.

A gyermekétkeztetés is része az óvodai
ellátásnak, és mint kötelező feladat az
önkormányzat részére az iskola igényével
együtt, a becsei vendéglő kitűnően ellátja
ezt a feladatot.

A hivatal a környék három településének
ellátására hivatott, amit 12,5 fővel végez.
Az alacsony szintű finanszírozás miatt
nagyon nehezen tudjuk megoldani a meg-
felelő szintű pénzügyi szakember biztosítá-
sát, ami időnként jelentős többletterhet ró
a kollégákra, hogy az államkincstár vagy
az állami számvevőszék minden elvárásá-
nak maradéktalanul megfeleljenek. 

A három település igyekszik mindent
megtenni, hogy a hivatal dolgozói részére
a megfelelő körülményeket biztosítsa. A
hivatal déli szárnyának felújítása befejező-
dött, pár héten belül a dolgozók az új
szárnyban fogadhatják az ügyfeleket.

A hivatal munkájának jelentős szelete a
képviselő-testület döntéseinek megfelelően
a település szociális feladatainak napi
vitele. A különféle segélyek és egyéb jutta-
tás folyósításán  túl szervezik a karácsonyi
csomag, a szociális tűzifa és más, mint pl.
az állami rezsicsökkentés egyes elemeinek
az érintettekhez való eljutását. Köszönettel
és elismeréssel tartozunk egész éves mun-
kájukért.

A szociális szakfeladatok ellátását társu-
lási formában, a Ráckevei Önkormányzat
által üzemeltetett, Gyermekjóléti és Csa lád -
segítő Szolgálat biztosítja a településen. Az
önkormányzat nagy figyelmet fordít a ma -
gányosan élők, egyedülállók életének figye-
lemmel kísérésére, különös te kintettel a téli
hónapokra. Szükség szerint soron kívül gon-
doskodik tüzelőről a vagy jelzőrendszeren
keresztül értesíti a szociális gondozókat az
ellátás megszervezéséről. Külön felhívnám
a lakosság figyelmét, hogy a tudomásukra
jutott, segítséget igénylő esetről tegyék meg
a bejelentést az önkormányzat felé, meg-
előzve ezzel az esetleges nagyobb bajt,
emberi tragédiákat.”

Polgármester úr a közterület-fenntartá-
sáról elmondta, hogy a falugondnok és a

közhasznú munkásoknak, valamint a la -
kosság mindent megtesz annak érdekében,
hogy a falu ápolt, gondozott, kulturált ké -
pet mutasson. Jelentős fejlesztések történ-
tek az üdülőterületen is. A szennyvízháló-
zat gerincvezetékének átadása után az  út -
javításokat elvégezték, ami elég rossz mi -
nőségűre sikerült. Saját beruházásban ké -
szült el a Dömsödi rév átjárótól a déli köz-
igazgatási határig az útépítés. Sikerült
megvalósítani a teljes üdülőterületen a
közvilágítást.

Községünkben történt beruházások, fej-
lesztések: 

„2015-ben a Balassi téren átadásra
került az ivóvízminőség-javító beruházás,
ami hosszú távon garantálja a település
megfelelő minőségű ivóvíz ellátását. Elké -
szült és birtokba vehettük a Faluház kiegé-
szítésére létesült fedett színt.

Befejeződött az RSD szennyvízberuhá -
zási projekt gerincvezeték építése. Si ke -
resen pályáztunk a falubusz programban,
és az elnyert kisbusz azóta is a falugond-
nok kezelésében nagyon jól kiszolgálja a
település igényeit.

2016-ban lakossági fórumon megvitat-
tuk és ez alapján a testület elfogadta a tele-
pülésrendezési tervet, mely közép és hosz-
szú távra iránymutatást ad a település fej-
lesztési koncepciójához. 

Elkészült a már említett, eddig murvás,
poros Duna-parti út aszfaltozása. Foly ta -
tódott a parti út közvilágításának kiépíté-
se. Ebben az évben is mét benyújtottuk az
óvodaépítési pályázatot, amit forráshiány
miatt elutasítottak.

2017-ben megépítettük a Makádi úton,
teljes hosszban a járdát, és ebben az évben
készült a falu két végén levő üdvözlőtábla
is. Korszerűsítettük a strandot. Ennek az
év nek a végén, halottak napjára időzítve
fel szenteltetve átadtuk a temetőben az ur -
nafalat.

És elérkeztünk a 2018-as évhez, amikor
is végre siker koronázta hosszú-hosszú fá -
ra dozásunkat, vagyis megnyertük az óvoda
építésére 2017-ben beadott pályázatunkat.
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Szigetbecse község Önkormányzata 2019. március 28-án közmeghallgatásra hívta a lakosságot. Takács András
polgármester beszámolt az önkormányzat 2014 októbere óta végzett tevékenységéről, eredményeiről és az ez évi
feladatairól. Beszámolójából összefoglaló, néhány részlet, kiemelés:
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A megnyert összeg 298 millió forint, ami-
hez 5% önrészt kell az önkormányzatnak
biztosítani. Gőzerővel elindultak a tervezé-
si és engedélyeztetési eljárások, hogy mi -
hamarabb kiírhassuk a kivitelezésre vonat-
kozó közbeszerzést. A tavalyi évben, mint
már mondtam elkészült a hivatal déli szár-
nyának felújítása, és emellett megépült az
iskola előtti járda, amivel párhuzamosan
bővült a parkolási lehetőség is. 2018
végén, decemberben még sikerült egy
újabb járdaépítési pályázatot elnyerni, ami
biztosítja az idei járdafelújítások fedezetét.

Ha összegezzük a ciklus eddigi beruhá-
zásainak értékét és ezt még megnöveljük az
idei évben végrehajtandó beruházások
értékével, akkor az eredmény durva számí-
tás szerint meghaladja 10-20 millióval a
700 millió forintot. Azt gondolom, büszke-
séggel tölthet el bennünket ez az ered-
mény.”

Polgármester úr beszámolójában kitért
az elmúlt évek aktív közösségi, társadalmi,
kulturális és sport életére is, felidézve a
legfontosabb eseményeket, pl.: emléktábla
avatások a malenkij robotra elhurcoltak és
a felvidékről áttelepítettek emlékére. Vis z -
sza térő rendezvényeink a falunap, sramli
parti, majális, anyák napja, művészek kiál-
lítása, kiemelve Győri Ildikó textilművész
és Fövényi Sándor költő tevékenységét. 

Ez évi terveinkről: „Üröm, vagy öröm,
de ezt az esztendőt az óvoda kivitelezése
fogja uralni. Ez a falu számára egy olyan
mértékű beruházás, mely megérdemli a
kitüntető figyelmet. Jelen állás szerint jövő
hét hétfőn írjuk alá a kivitelezővel a szer-
ződést, ami után néhány nappal megtör-
ténhet a terület átadása, és megkezdődhet-
nek a kivitelezési munkák. A kivitelező vál-
lalkozás a ráckevei székhelyű AL-Gép Bau
Kft. Az építés bekerülési költsége: 284 mil-
lió Ft +ÁFA, bruttó 361 millió.

A kivitelezés időtartama a terület átadá-
sától számított 270 nap. Tehát várhatóan
jövő év januárban lehet birtokba venni az
épületet. A beruházás teljes bekerülési
költ sége, ami magába foglalja a tervezés,
a lebonyolítás, és a bebútorozás költségeit
is, összesen bruttó 394 millió. Az államtól
kapott 298 milliót, a saját tartalékaink fel-
használása mellett, még egy négyéves
futamidejű 30 milliós hitellel kell megtá-
mogatnunk. Ennek visszafizetésére az éves
adóbevételeink nyújtanak fedezetet.

Bízom benne, hogy semmilyen extra ese-
mény nem hátráltatja a kivitelezést. A  tá -
mogatási összeg rendelkezésre áll, hajrá!

Már említettem, hogy decemberben
nyertünk egy járdaépítési pályázatot. Eb -
ből idén szeretnénk felújítani a Balassi tér,
a Dózsa György tér, Lőrincz utca, illetve a
Jókai utca járdáinak rossz állapotban lévő
részeit. 

Hozzá tartozik még a teljességhez, hogy
jelenleg is három pályázatunk szerepel a
megmérettetésen. A belterületi utak felújí-
tása, a művelődési ház, a hivatal és a nagy  -
óvoda szigetelése, illetve a Réti út–strand
közötti kerékpárút megépítése. Ezen túl
még a Német Nemzetiségi Önkormányzat,
a Szigetbecséért Közalapítvány, illetve az
önkormányzat is érdekelt egy-egy Leader
pályázatban, amik várhatóan idén elbírá-
lásra kerülnek.

Tehát idén is mozgalmas év elé nézünk.
Az említett feladatok elvégzésén túl, a má -
jusi EP választások és októberi önkor-
mányzati választások is bővítik teendőink
sorát. Nincs sok idő az elmélkedésre, tenni
kell dolgainkat.”

A polgármester úr beszámolója végén
megköszönte a községben tevékenykedő
szervezeteknek, személyeknek az együtt-
működő munkáját: „Köszönöm minden
vállalkozásnak és magánszemélynek a ren-
dezvényeink támogatását. Köszönöm min-
den civil szervezetnek és egyesületnek a
támogató közreműködést. Köszönet a
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, az
anyagi és szervezési támogatásért, köszö-
net a Szigetbecséért Közalapítványnak a
község egészét átfogó tevékenységéért.
Egyesületeink közül kiemelném a nyugdí-
jasok klubját egész éves munkájáért, a
sportegyesületet a töretlen lendületéért és
a szigetbecsei zenebarátoknak köszönném
meg, hogy évek óta jelen vannak és színe-
sítik rendezvényeinket.

Köszönetem és elismerésem szeretném
kifejezni a Szigetbecsei Krónika szerkesz-

tőjének, az óvoda személyzetének, a hiva-
tal dolgozóinak és az önkormányzathoz
tartozó minden dolgozónak. Utoljára ma -
radt, de talán a legnagyobb elismerés őket
illeti: Szigetbecsei Önkormányzat Képvi se -
lő-testületének tagjai. Köszönjük az eddig
végzett munkájukat és kívánom, hogy ez az
év is, az előzőekhez hasonlóan, sikeres le -
g yen.

Kívánom mindenkinek, aki szeretné foly-
tatni ezt a megtisztelő munkát, hogy sikere-
sen szerepeljen az őszi önkormányzati
választáson.”

A közmeghallgatáson Riedl Béla alpol-
gármester az április 6-i falutakarításra,
faluszépítésre hívta a lakosságot, ismertet-
te ennek részleteit.

A közmeghallgatáson több közérdekű
hozzászólás hangzott el. Felmerült a tűz-
gyújtások tilalma, illetve időpontok közzé-
tétele, tűzcsapok ellenőrzése, utcanyitásról
tájékoztató, Holtág elhanyagoltsága, a tó
körüli bokrok ritkítása, fák, bokrok met-
szése stb. Tájékoztatás hangzott el a Gyer -
mekjóléti szolgálat becsei tevékenységé-
ről, iskolai-óvodai ügyfélfogadásukról. 

A lakosság részéről többen megköszön-
ték a Képviselő-testület tagjainak több
éves kitartó munkájukat.



„Az elmúlt évben is sok programunk és
feladatunk volt, kb. 2 millió Ft-ból tudtunk
gazdálkodni.

Januárban Baján jártunk egy Ulmer
Schachtel kiállításon. A lelkes bajaiak neki-
láttak egy eredeti Ulmer Schachtel/ulmi de -
reglye megépítéséhez. Ehhez adomány -
gyűjtő akciót szerveztek. Az Ulm és Baja
közötti Duna szakasz kb. 1100 km hosszú.
Úgy döntöttünk, hogy 10 000 Ft értékben mi
is veszünk „Folyami kilométerjegyet”.

Továbbra is főfeladatának tartjuk az isko-
lások nemzetiségi oktatásának segítését.
Biztosítjuk a versenyekre való szállítás költ-
ségeit. Ha szükséges, segítünk a felkészítés-
ben is. Borbély Alexandra vezetésével sváb-
tánc szakkör működött az elmúlt tanévben.
A gyerekek a Sramli partyn mutatták be
tánctudásukat.

A Szigetbecsei Sportkörrel megrendeztük
az országban egyedülálló hagyományos
tojásfutást (Eierlauf) mely szokást német
őseink óhazájukból hoztak magukkal.

Tavasszal megtörtént az országgyűlési
képviselő választás. Ritter Imre nemzetiségi
szószólónk teljes jogú országgyűlési képvi-
selőként kívánt indulni. Feladatunk volt,
hogy elegendő embert gyűjtsünk össze a
regisztrációra és ösztönözzük őket, hogy el
is menjenek választani. Ez sikerült itt
Szigetbecsén és országosan is, így sikerült

Ritter Imrének bejutni a parlamentbe, ahol
még hatékonyabban tudja képviselni a nem-
zetiségek jogait.

Nepomuki Szent Jánost őseink a falu vé -
dő szentjének választották. Tavaly is meg -
ren deztük emléknapján a gyertyaúsztatásos
megemlékezést május 16-án.

LEADER Helyi Akciócsoport „Élhető
terek és innovatív kezdeményezések a helyi
közösségek számára” c. pályázatára lehető-
ség nyílt önkormányzatunknak is pályázni.
Régóta beszélgettünk róla, hogy szeretnénk
a betelepülő német őseink emlékére egy
Ulmer Schachtel makettet csináltatni. Min -
tául az újhartyáni emlékmű szolgál. A pá -
lyá zati keret lehetővé tenné egy André Kertész-
szobor felállítását is az André Kertész-
emlékmúzeum udvarán. A világhírű fotómű-
vész születésének júliusban lesz az emlék-
napja, akkorra szeretnénk, ha kész lenne.
Reméljük, sikerül a tervünk.

Szigetbecse Község Önkormányzatával
közösen 2018. május 26-án Sramli partyt
szer veztünk. Kibővítettük a rendezvényt
sváb ételek kóstolójával. Meghívtam a szi -
getszentmiklósi és szigetújfalui klubtagokat
főzésre, valamint Szigetbecséről két csoport
főzött. Nagyon nagy sikere volt. Fellépett a
Tóparti Óvoda Blumenkranz és Sonnen -
schein Tánccsoportja, az általános iskola
svábtánc csoportja, a Német Nem ze ti ségi
Táncegyüttes Szigetújfalu, a Sorok sári Vi -
dám Favágó Fiúk (Die Lustigen Schorok -
scharer Holzhackerburschen) és velük
együtt  a Soroksári Férfi Népdalkör gon-
doskodott a nemzetiségi műsorról.  Szín vo-
nalas, szép előadásokat láttunk, kö szönjük a
szereplők közreműködését. A szereplők költ-
ségeit, a sváb ételek elkészítéséhez szüksé-
ges alapanyagokat és a dekorációt 500 000
Ft értékben a Szigetbecsei Német Nem ze -
tiségi Önkormányzat fizette.

Az idén is megrendezésre került a Bu da -
örsi Passió, melyre az érdeklődés miatt –
mint eddig minden alkalommal – elmen-
tünk. A busz költségét (kb. 140 e Ft-ot) ön -
kor mányzatunk fizette.

Október 6-án kirándulást szerveztünk
három magyarországi német településre,
Nemesnádudvarra, Hajósra és Császár töl -
tésre. A busz költségét, 80 000 Ft-ot nemze-
tiségi önkormányzatunk fizette. Szép, gon-
dozott településekkel és sváb építészeti
emlékekkel, hagyományokkal ismerkedtünk
meg.

Otto Heinek, a Magyarországi Németek
Országos Szövetségének elnöke augusztus
20-án elhunyt. Temetésére koszorúk helyett
az „Otto Heinek Nachwuchsförderung”
Alapítvány javára 10.000 Ft-ot utaltunk át.

November 11-én tartottuk a malenkij ro -
botos megemlékezést. Hasonlóképpen, mint
az előző évben, a vasárnapi szentmisét a
malenkij robotban részt vett élőkért és hol-
takért ajánlottuk fel, majd megkoszorúztuk
a tiszteletükre felállított emlékművet. Az
óvodával és iskolával közösen Márton-napi
lampionos felvonulást szerveztünk. 

Az általános iskola szülői munkaközössé-
gével október 25-én második alkalommal
Okto ber festet rendeztünk. Megkértek, hogy
segítsünk a szervezésben és anyagilag is
támogassuk a rendezvényt. Az estet egy
nemzetiségi műsorral kezdtük. Felléptek az
iskolások, Szigetcsépről gyermektánccso-
port és egy rövid sváb táncház is volt. Ezt a
rendezvényt 55 ezer Ft-tal támogattuk.

Az ÉMNÖSZ Gálára november 4-én, va -
sárnap Szigetszentmiklóson került sor.
Rendeltem egy 36 fős buszt, melynek költsé-
gét a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Ön -
kormányzat fizette. A Tóparti Óvodásoknak
a nemzetiségi néptánchoz blúzokat vásárol-
tunk 72 000 Ft értékben. A Szigetbecsei
Zene barátok Körét is rendszeresen támo-
gatjuk, a vezető tiszteletdíjának nagy részét
mi fizetjük.

Október 13-án helyi nemzetiségi válasz-
tások lesznek. Az választhat és választható,
aki regisztrálta magát. A jelentkezés folya-
matos, még most is lehet regisztrálni.
Várjuk a fiatalok jelentkezését, mert szük-
ség lenne önkormányzatunkban a munká-
jukra.” 
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Gazdaságunk fejlődését nagymértékben a vállalkozások biztosítják. A vállalkozás szerepe abban van, hogy
egyéni és társadalmi szükségleteket elégít ki, munkalehetőséget ad, adót fizet, jövedelmet biztosít a tulajdo-
nosnak és a gazdaság fejlődését biztosítja. A vállalkozások formáik szerint lehetnek: egyéni vállalkozó, egyé-
ni cég, társas vállalkozás, szövetkezetek, egyéb szervezetek. Működésük szerint lehetnek országos, területi
és helyi vállalkozások. Mennyire is vagyunk tájékozottak e területen? Mennyi és milyen vállalkozások
működnek hazánkban, községünkben és mennyi adóval járulnak hozzá Szigetbecse fejlődéséhez? 
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Hazánkban a vállalkozások darabszáma
meghaladja az egymilliót, ebből 522 000 a
cégek száma. Még mindig több azonban a
megszűnő cég, mint az új, de 2019-re újra a
cégalapítások dominálhatnak az Opten
Céginformás Szolgálat várakozásai szerint.
27336 cégalapítás mellett 36 348 cégtörlés
történt 2018-ban, azaz a cégek száma to -
vább csökkent a tavalyi évben is. „A cégek
számának alakulásában nem a gazdasági
tényezők domináltak, hanem a korábbi évek
konszolidációjának eredményét látjuk” –
közölte Krónikánknak Pertics Richárd, az
Opten céginformációs igazgatója. Való já -
ban a gazdaság teljesítménye még növelte is
az alakuló cégek számát, és ez igen erősen
meglátszott a legmagasabb fordulatszámon
futó ágazatokban, mint például az építőipar-
ban.

Ágazatonként jelentős különbségeket
mutat a gazdasági forma népszerűsége. Míg
a cégek száma csökken, az egyéni vállalko-
zóké nő. A cégek számához viszonyítva a
legtöbb egyéni vállalkozó az oktatásban,
pénzügyi területen, mezőgazdaságban és
művészeti területen működik. A számokat
abszolút értékben nézve viszont az látszik,
hogy az építőiparral, kereskedelemmel és
szakmai tudományos tevékenységgel fog-
lalkozó egyéni vállalkozások alkotják a
tömeget. 

Hat éve töretlenül növekszik az egyéni
vállalkozók száma Magyarországon, és a
jogszabályok változásával 2019-ben még
tovább növekedhet ennek a gazdasági for-
mának a népszerűsége. Az Opten adatai
szerint 2018-ban 75558 egyéni vállalkozás
jött létre, emellett 35 828 megszűnt, így az
egyéni vállalkozások száma jelenleg
496 600. A tendencia egyértelmű, és néhány
héten belül félmillió fölé emelkedhet ez a
szám. 

A gazdasági forma népszerűsége az ala-
csony adminisztrációs költségeknek, a
gyors vállalkozásindításnak és a vállalkozá-
si formát egyre jobban támogató jogszabá-
lyi környezetnek köszönhető – fejtette ki
még szakértőnk. Hozzátette: idén az alanyi
adómentesség kiterjesztése adhat újabb

lökést az egyéni vállalkozási forma népsze-
rűségének.

Az országos szintű kitekintés után nézzük
meg a településünk vállalkozási adatait.
Szigetbecsére 169 db vállalkozás van beje-
lentve állandó, 1 db ideiglenes jelleggel
végzett ipari tevékenységre. A táblázatból
is jól látható, hogy jelentős, 79 fő egyéni
vállalkozónk van. A község adottságainak

is köszönhetően tevékenységi körük szerint
legtöbben kiskereskedelemmel, mezőgaz-
dasággal (gabona-, zöldség-, gyümölcster-
mesztéssel foglalkoznak. Jelentős a fodrá-
szat, szépségápolási tevékenység, de egyre
több a vendéglátás és szálláshely szolgálta-
tási tevékenység. Községi önkormányza-
tunk megalakulása óta vállalkozóbarátnak
mondható, ami főként a helyi iparűzési adó
mértékének meghatározásában mutatkozik.
A helyi iparűzési adó mértéke Szigetbecsén
2019-ig 1,5% volt, ez évtől emelte meg az
önkormányzat 1,6%-ra, amely még mindig
alacsonyabb, mint az országos, amely 2%.
Ezen adóbevétel jelentős összegnek számít
az önkormányzat költségvetésében.

Lumei Joli

Szigetbecse váll.forma Db.        Ft:
Bt. 11 1.679.506
Kft. 64 13.927.520
Rt., ZRt., NyRt. 15 2.379.857
egyéni váll. 79 1.871.375

ebből KATA-s 33 1.000.000
összes hipa 2018 ban 20.858.258
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2019. március 2-án került megrendezésre a XII. Farsang Kupa
Sakkverseny a helyi művelődési házban. A verseny nyílt volt és a
szabadsakk szabályai szerint a schnell formáció alkalmazásával tör-
tént. Részt vettek a szigetbecsei és sziget szent mártoni sakkcsapatok
tagjai.

A versenyen az önkormányzat és az SE képviseletében megjelent
Takács András polgármester úr és Sorodi László SE vezetőségi tag.
A versenybírói feladatokat Csuka Gyula szakosztályvezető látta el, a

jegyzőkönyvet Losonczi Lajos tanár úr vezette, a
szervezést Schwarczenberger Zsolt segítette.

A rendezvényt Takács András polgármester nyi-
totta meg és adta át a díjakat is.

A Kupát id. Áj László mesterjelölt sakkozónk
nyerte el Tábor József nemzetközi mester és Áj Ta -
más ifjúsági sakkozónk előtt. Az utóbbit külön di -
cséret illeti nagyszerű játékáért.

Az 1-3. helyezettek oklevelet és érmét kaptak. A
rendezvényen megjelentek mindegyike – a sakktu-
dás növelését elősegítő Magyar Sakkvilág Maga -
zint, mint tárgyjutalmat vehették át.

A rendezvény befejezéseként megköszöntük Losonczi Lajos tanár
úr és Schwarczenberger Zsolt csapatvezető segítségét. Utaltunk a
március 24-ei Göd elleni mérkőzésre, amelyet itthon játszunk, vala-
mint az idegenbeli Vác elleni megmérettetésre, majd további sikere-
ket kívánva elköszöntünk. Az ünnepélyes sakkévzárót május 4-én
(szombaton) tervezzük megrendezni.

Dr. Csuka Gyula 
szakosztályvezető

Egy újabb terv vált valóra azzal, hogy
végre elkészült sportpályánkon az automata
öntözőrendszer.

Előző évben Sportegyesületünk pályázatot
adott be a Pest Megyei Labdarúgó Szövet -
séghez, amely sikeresnek bizonyult. Így
TAO-s támogatási forrásból tudtuk megvaló-
sítani sportpályánk automata öntözőrendsze-
rének kialakítását, beruházását. A támogatás
összege 5 000 000 forint. 

Ez a beruházás a pályázatnak egy része,
szeretnénk még ebből a forrásból az öltöző
tetőhéjazatát lecserélni, valamint az utánpót-
lás- nevelésre és eszközbeszerzésre fordítani. 

Itt szeretném felhívni, illetve kérni a tisz-
telt vállalkozókat, cégtulajdonosokat,
amennyiben módjukban áll a TAO pénzfor-
rást a sportegyesületünk javára felajánlani,
kérem, jelezzék. Ezeket a beruházásokat csak TAO pénzekből tudjuk
megvalósítani.

Köszönetet szeretnénk mondani az anyagi támogatásért a Profil
Center Szigetbecse tulajdonosának, Kovács Krisztián úrnak, vala-
mint a Mobil Trans Zrt. képviselőjének, Hevesi Antal úrnak.

Köszönet illeti meg az adminisztrációs munkájáért Schmidt
Sándornét (Paulheim Szilviát). Külön szeretném megköszönni mun-
káját a Sportegyesületünk elnökének, Schmidt Mihály úrnak, vala-
mint Sorodi László úrnak, sportegyesületünk gazdasági vezetőjének.

Riedl Béla, a Szigetbecsei Sportegyesület szakosztályvezetője 



Miért választottad ezt a szakmát? Milyen iskolai végzettség kell
a gyakorlásához?

– Családunk baráti körében volt egy cipész, akinek a műhelyébe
már 11 éves koromban átjártam igen gyakran, hiszen nagyon tetszett,
amit csinált az ismerősünk. Ott határoztam el, hogy én is cipész
leszek. Akkor még nappali tagozatos szakmunkásképzőben oktatták
ezt a szakmát. Ennek a mesterségnek az elsajátításához sok idő kell,
ezt nem lehet gyorstalpaló tanfolyamokon megtanulni, hiszen egy
lábbeli javításához ezer dolgot kell ismerni, rengeteg anyagismeret,
varrásismeret, nagyon precíz munkavégzés kell. 1988-ban tettem le a
vizsgát, és el is helyezkedtem cipészként. Hosszú ideig főállásban
dolgoztam ebben a szakmában, nagyon sok új cipőt is rendeltek
nálunk. 

Szerinted miért volt hanyatlóban a cipőjavítási szakma? 
– Országunkat elárasztották az olcsó kínai cipők, melyeket már

nem volt érdemes megjavítani. Ez a cipészet hanyatlásához vezetett.
A jó minőségű magyar bőrcipőket kevesebben tudták megvásárolni.
Ezeknek a bőráruknak igaz magas volt és ma is magas az ára, mivel
jó anyagból és alapos, precíz sok minőségi munkával készülnek. 

Hogy kerültél Szigetbecsére?
– Szigetbecsére nősültem, két gyermekem van. Ráckevén meg-

szűnt a cipészet néhány éve, ezért határoztam el, hogy itt a települé-
sen nyitok egy műhelyt.

Ma is vállalsz még új cipő készítését? Milyen javításokkal for-
dulnak hozzád az emberek?

– Én nagyon szeretem ma is ezt a szakmát, azt is mondhatom, hogy
ez a hobbim. Annyi forgalom, munkám nincs, hogy ebből meg tud-
jak élni, eltartsam a családomat, ezért csak másodállásban végzem a
cipőjavítást. Új cipő készítését már nem vállalom. Még mindig sok
rosszminőségű cipőket gyártanak, de amit lehet, azt még megjavítom.
A legtöbb cipő talpalásra, sarkalásra, ragasztásra szorul, e célból hoz-
zák. Egy-egy elkopott sarok, elszakadt pánt vagy sérült talp miatt
még általában nem akarnak megválni a cipőktől. Cipzár javítását,
illetve új cipzár bevarrását is vállalom kabátokba, táskákba, cipőkbe. 

Milyen szerszámokkal dolgozol?
– Singer cipővarrógépem és csiszológépem van a műhelyben.

Ezen kívül a hagyományos kézi szerszámok is megvannak, például a
kaptafa, a cipész kalapács (íves-lapos, féldomború szegelő és bőrala-
kító fejjel), a cipész fogó, a bőrfeszítő fogó, a cipész ár, a bőrvágó
kés, cipészasztal és a suszterszék, valamint a sokféle javító anyag,
cérna, cipzár stb. 

Mikor hozhatják a cipőket javításra hozzád?
– Hétfőtől-péntekig 15:00 órától 18:00 óráig, szombaton pedig

8:00 órától 12:00 óráig várom az ügyfeleket.

Köszönöm az interjút Béres Jánosnak. A lakosság nevében is
mondhatom, örülünk, hogy ilyen jó cipészmesterünk van. További
eredményes munkát kívánok! Bízom abban, hogy a klasszikus
cipészmesterség oktatása intézményes keretek közt újra beindul,
mivel nekünk cipőnyüvőknek, egyre nagyobb szükségünk van a
cipész szakemberekre.

Lumei Joli

Három-négy évtizede is van már annak, amikor fővárosunkban isko-
lába sietve leesett az egyik csizmán sarka. Nagy volt az ijedtségem,

hiszen egyik lábamon csizmasarok nélkül, sántikálva hogyan tudok
tovább menni, lakóhelyemtől igen messze lévén. Szerencsére hamar
megoldódott a gondom, ugyanis akkor még szinte minden utcasarkon
lehetett cipészt találni. Magyarországon a 18. és a 19. században az
egyik legjellegzetesebb, de mindenképpen a leggyakrabban előfordu-
ló szakma volt. Ekkor még a nagyobb falvakban is több, ezzel fog-
lalkozó mester dolgozott. A hazánkban dolgozó mesterek igen
komoly szakmai hírnévre tettek szert. A magyar cipőgyárak ontották
a cipőket, szakiskoláinkban oktatták a cipész szakmát, nem volt
munkanélküliség sem. Hova tűnt mindez? Mivel az előző évtizedek-
ben, hazánkban viszonylag hosszú ideig nem oktatták ezt a szakmát,
úgy tűnt, a szakma kihalófélbe kerül, azonban néhány éve ismét bein-
dult a cipészképzés, így megvan az esély arra, hogy ismét egyre több
szakember kerül ki ezekről a tanfolyamokról. Ennek ellenére ma már
csak igen kevés cipészműhely létezik, de mostanában ismét többet
hallani a cipészekről, egyre nagyobb szükség van a munkájukra.
Községünkben is dolgozik egy cipészmester, Béres János, akit mes-
terségéről kérdeztem.
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Skandináv rejtvényünk megfejtésével
megtudod ki volt André Kertész: Falusi

madonna című fotójának fotóalanya. 
A helyes megfejtők közt ismét könyvet

sorsolunk ki. Megfejtés beküldendő április
30-ig a 2321 Szigetbecse, Petőfi S. u. 34.

vagy e-mailben a
becsekronika@gmail.com címre a feladó

nevének, címének 
megjelölésével.

A Szigetbecsei Krónika 2019. 1. száma
skandináv rejtvényeinek helyes 

megfejtése:

1. CSÓKOLÓZÓK
2. A NÉPLIGETI CIRKUSZ ELŐTT

3. EBÉD A VÁSÁRBAN

Nyertesek:
Schmidt Judit Szigetszentmiklós
Vrbovszky Andrásné Szigetbecse

Feigl Zsófia Ráckeve
Szabó Alexandra Gyál

Juss el a zárkából a menny-
be! Csak egy betűt kell
megváltoztatnod.
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2019. február 5-én született
Leányvári Mária Adrienn és Liszkóczi Zoltán gyermeke 

BENCE

2019. február  8-án született
Lakatos Hajnalka és Kun Szabolcs gyermeke  

FERENC EFRAIM

Papp Béláné született: Ács Ilona  
elhunyt 2019. március 20-án , élt 68 évet

Lelkes Ferenc elhunyt 2019. március 6-án, élt 79 évet
Garami Jánosné született: Strohmayer Erzsébet

elhunyt 2019. március 19-én, élt 73 évet
Jeszenszky Lászlóné született: Kondás Margit Julianna 

elhunyt 2019. február 17-én, élt 86 évet
Papp Dezső elhunyt 2019. március 25-én, élt 74 évet

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