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Községi Önkormányzatunk augusztus 31-
én megrendezte a 17. falunapot Sziget be csén.
A falunap a helyi lakosság kiemelt ünnepe.
Fontos találkozási alkalom és közösségépítő
esemény. Fő célunk most is, mint minden
évben a közös élményszerzés, a szórakozás, a
szórakoztató művelődés, egy olyan össznépi
találkozás megszervezése, ahol a településen
és környékén élő minden lakos családjával
együtt tartalmas, szórakoztató ünnepségen
vehessen részt. A mai falusi közvélemény is
megköveteli a helyi lakosoktól az egymáshoz
igazodás igényét, illetve az egymáshoz tarto-
zás szükségletét. Fenti célok teljesítésére,
elérésére igen aktív – lakosságot is bevonó –
kis csapat állt össze, és egy ismételten nagyon
sikeres falunapot szervezett meg. A rendez-
vényt több száz ember látogatta meg ezúttal is.

Rendkivüli esemény volt a 2019-es faluna-
pon, amikor a Szigetbecse Sportegyesület
vezetője, Schmidt Mihály úr Bogdán Jó zse-
fet 80. születésnapja alkalmából Sport egye -
sületi kitüntetésben részesítette az 50 éves
sporttevékenységének elismeréseként. 

„Józsi bácsi több mint 50 éve került a
Szigetbecse Sportegyesülethez. 

Kezdetben, mint játékos, majd vezetőként
segítette munkánkat. Vezető edzője volt a ser-
dülő, ifjúsági, majd a felnőtt csapatnak. A ké -
sőbbiekben az Egyesület szakosztályvezetője-
ként végezte munkáját. Nagyon régóta Sport -
egyesületünk elnökségének egyik legaktívabb
tagja. Szinte minden társadalmi munkában
részt vesz a Sportegyesületnél, hosszú évek
során locsolta, gondozta a sportpályánkat,
mosta a csapatok sportszerelését (felnőtt, ifjú-
sági). A Sportegyesület kiemelt rendezvényein
(Húsvéti tojásfutás és Május 1.-i Sport ma já -
lis) szervezésében is aktívan részt vesz.

Megtiszteltetés számomra, hogy 20 éve
együtt dolgozhatok vele a sportvezetőségben.
Nagyon jó egészséget és boldog életet kívánok
az elkövetkezendő évekre is, és további sikeres
munkát a sportvezetőségben! 

Emlékplakett és sportmez átadásával kö -
szönte meg az ünnepelt sok évtizedes sport -
tevékenységét. 

A falunap többi eseménye a már megszo-
kott időrendben és eseményekkel zajlott le.
Művelődési házunkban sikeres sakkverseny
volt. Közben a Balassi téren megindult a
főzőverseny, s a bográcsokból áradó finom

illat már csábította az embereket a térre. Kul -
turális programok keretében Takács András
polgármester megnyitója után meghallgathat-
tuk a Harmonikás Egyesület, a Zenebarátok
Körének műsorát, majd felléptek a Sziget-
szentmiklós, Áporka, Ráckeve és Szigetbecse
Nyugdíjas Klub tagjai, valamint Lórév óvo-
dá sai és óvodások anyukái, valamint a
Csiribiri Mazsorettek és nem utolsó sorban a
Lunotis Tribal Academy hastáncosai. Leg-
nagyobb hangulatot a sztárvendégeink hoztak
ezúttal is: az Irigy Hónalj mirigy, V-tech
együttes, Buch Tibor és Ott József, Bódi
Guszti és Margó. A rendezvény lebonyolítá-
sát támogatók, tombolát vásárlók közt sok-
sok értékes tárgyat, ajándékot sorsoltunk ki.
A falunapot ezúttal is tűzijáték, majd utcabál
zárta.

Elmondhatjuk, hogy a hajnalig tartó hangu-
latos, jól szervezett falunapunkon minden
odalátogató jól érezte magát. Köszönet ezért
a szervezőknek, a fellépőknek, valamint a
lakosságnak, vállalkozóknak az anyagi támo-
gatásért, a társadalmi munkáért, az önkor-
mányzatnak, a Közalapítványnak az anyagi
és pénzügyi eszközök biztosításáért.
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A 17.  FALUNAP



2019. augusztus 31-én került sor a
XII. Falunapi Sakktorna megrendezésé-
re. Részt vettek a szigetbecsei és kör-
nyékbeli sakkozni szerető fiatalok, fel-
nőttek, de még Tökölről és Újpestről is
jelentkeztek játékra. Ez is jó bizonyíté-
ka annak, hogy a szigetbecsei sakknak
már szélesebb körben is jó híre van. A
rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel
az önkormányzat és az SE képviselői is. 

A verseny egyéni, schnell formában zaj-
lott. Losonczi Lajos tanár úr vezette a
jegyzőkönyvet, Csuka Gyula szakosztály-
vezető volt a verseny bírája. A rendez-
vényt Takács András polgármester úr nyi-
totta meg és adta át a díjakat. Megnyi tó-
jában üdvözölte a megjelenteket, méltatta
a sakktornák szerepét községünk sportéle -
té ben.

Ezt követően a szakosztályvezető ismer-
tette a megye új versenyrendszerét és an -
nak a 2019/20. sakkévre vonatkozó konk-
rét kihatásait. Ennek lényege, hogy a me -
gyei I. osztályú csapatokat Északi és Déli
önálló versenycsoportokra osztották, föld-
rajzi elhelyezkedésük alapján. Az 5 fős
csapatok maradtak a régi rendszer szerint.
A bajnokság végén a két csoport egymás
ellen vívja helyosztó mérkőzéseit.

Az új rendszer miatt megváltoznak a
szállítási távolságok, a csapatok erőviszo-
nyai stb. 

Szigetbecse a Déli csoportban nyert
besorolást. Ellenfelek: Gyömrő, Sziget -
szent miklós, Törökbálint, Érd, Szentendre,
Dunaharaszti II.

Északi csoport: Dunaharaszti I., Vác,
Szob, Dunakeszi-Alag, Göd, Veresegyház,
Aszód.

Személyi kérdésekkel összefüggésben a

szakosztályvezető kifejtette, hogy sajnos a
csapat utánpótlása hiányos, s ez hosszabb
távra is kihathat. 

Az örvendetes, hogy csapatunk két új
taggal bővült (Szabó Zoltán régi – új t a -
gunk és Egedi István). Két fő viszont
objektív okok miatt eltávozott. Közülük az
egyik különösen érzékenyen érinti a csa-
patot. Ő Schwarczenberger Zsolt alapító
tagunk, csapatvezető helyettes. Tőle szo-
morúan köszöntünk el, aki viszont meg-
ígérte, hogy külső támogatóként segíti csa-
patunkat, s ha a körülmények megengedik,
visszatér szakosztályunk állományába. A
másik személy Baranyai István régi sakko-
zónk volt.

A falunapi verseny kemény küzdelme-
ket hozott, amelyet id. Áj László nyert
meg, Tábor József, Szakács György (tökö-
li vendég), Katona Tamás, Egedi István és
Áj Tamás előtt. Az első helyezett kupát,
érmet, oklevelet, a második és harmadik
helyezett érmet, oklevelet vihetett haza. 

Az új bajnoki év szeptember 29-én
kezdődik. Csapatunk Szigetszent mik -
lósra utazik. Jó szórakozást, sok sikert!

Dr. Csuka Gyula szakosztályvezető
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Sakk híradó



Az ENSZ 1991-ben rendezte meg először az idősek világnapja
programsorozatát október elsején és azóta is minden évben ezen a
napon emlékeznek meg a világ különböző országaiban – többek
között hazánkban is – az idős emberekről. Az idősek világnapja
programsorozat megalapításával az ENSZ célja az volt, hogy fel-
hívják a figyelmet a méltóságteljes időskorra és felvessék az idő-
sek gazdaságba történő visszaintegrálásának kérdését. Az európai
országok többségében ugyanis évről évre csökken az aktív dolgo-
zók aránya, és mivel egyre kevesebb gyermek születik, ez a ten-
dencia várhatóan tovább folytatódik. Az idősek foglalkoztatásával
növelhető lenne az aktív dolgozók aránya.

Más kérdés persze, hogy – főleg hazánkban – milyen fizikai és
mentális egészségi állapotban vannak az idősek. Földünkön jelen-
leg körülbelül 600 millió idős él, és a következő két évtizedben
várhatóan megduplázódik a számuk.

Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól.

Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, sze-
retetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasz-
nos tagjai és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk.
Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt
bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfo-
gadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.
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Az idősek világnapja alkalmából e szép verssel 
köszöntjük a községünkben élő idős embereket.

Szeresd az öregeket

Szeresd az öregeket, hisz vállukon hordják
az élet kőkemény, ólom nehéz súlyát,
melynek nehéz terhe alatt meghajlik a hátuk,
de mégsem panaszkodnak, nincs siránkozásuk.

Csak viszik-viszik azt az elnehezült keresztet,
amit a Jóisten teherként vállukra vettetett,
hogy lássa, kinek meddig bírja cipelni lába
a szilánkokkal tűzdelt életút porába.

Szeresd az öregeket, mintha véred volna,
mintha nagyanyád vagy nagyapád gyönge keze fogna,
mert tőlük tanultuk meg, hogy az-az igaz ember,
ki a halál útján menetel el-elvérző szívvel,
de büszkén tartott fejjel.

(Kun Magdolna)

Meghitt percekben volt részünk 2019. szeptember 3-án, amikor is Takács András polgár-
mester 90. születésnapja alkalmából – szűk családi körben otthonában – megköszöntötte
Grill Andrásné, Juci nénit. A köszöntő alkalmából átadta Magyarország miniszterelnöke
által aláírt „Emléklapot”. A szép életkort megélt néninek nehéz fiatalsága volt, keményen
kellett dolgoznia. Sokféle munkát megtanult élete során, melyek átsegítették őt és csa-
ládját a nehéz időszakokon. Juci néni szerencsére jó egészségi állapotban van, életvidám,
jópofa, süt-főz, unoká-
ra vigyáz, s a mai na -
pig is na gyon aktív
életet él. 

Ebből az ünnepi
alkalomból tisztele-
tünket és jókívánsá-
gainkat fejezzük ki
és további jó egész-
séget, boldog éveket
kívánunk Juci néni-
nek a kedves csa-
ládja körében. 

Lumei Joli 

90 éves lett Grill néni



Az óvodába kerülés szinte minden
gyermeknek kettős élményt jelent. Egy -
rész ről várja a napot, mikor oviba mehet,
izgatja, vajon miféle új élményekkel fog
majd találkozni. Másrészt viszont – erre a
tapasztalatra majd csak a beszoktatási -
befogadási idő után tesz szert – nap mint
nap hosszú időre el kell szakadnia a szü-
lőktől, és ez bizony nem könnyű.

És nemcsak az elszakadás nehéz. Új fel-
nőttekkel és gyerekekkel kell megismerked-
nie, őket elfogadnia. Csoportba kerül, ahol
nincs meghatározott helye, státusza, mint a
családban. El kell fogadnia az óvoda szokás-
és szabályrendszerét is. Nem meglepő tehát,
hogy az első időszak szinte minden gyer-
meknek (és szülőnek) igen nehéz, sokszor
fájdalmas. Ezért nagyon fontos a fokozatos,
a gyerek tempójához mért beszoktatás –
befogadás. A kicsinek időt kell engedni,
hogy édesanyja jelenlétében megismerhes-
se, megszerethesse az óvó néniket, hiszen
csak ekkor jelenthet számára megfelelő
érzelmi támogatást a másik felnőtt jelenléte.

Az ovira való ráhangolódást már otthon is
lehet kezdeni. Sokat beszélgetni, esetleg
mese formájában az óvodáról, a sok érdekes
játékról, az ovisok mindennapjairól. A leg-
több leendő ovis anyukája elmondhatja,
hogy gyermeke hosszabb ideig is szívesen
marad más személy társaságában. Ezért a
beszoktatás lényege nem is az, hogy a gye-
rek megszokja anyja hiányát, inkább hogy
megismerhesse az új környezetet, a társait,
elsősorban pedig az óvó és gondozó néniket,
akihez majd kötődni tud. Ehhez pedig érzel-
mi biztonságra van szükség: az első alkal-
makkor ezért szükséges a szülő jelenléte,
amely ezt a biztonságot nyújtja.

A beszoktatás-befogadás ideje és módja
függ az intézményektől. Néha elég egy-két
nap, de eltarthat akár két hétig is, ez az
egyéntől is függ. Választhatjuk azt a megol-
dást, hogy eleinte csak egy, majd két órára
visszük be az apróságot, de néhány nap
múlva már hagyjuk, hogy ott ebédeljen,
esetleg ott is aludjon.

Gyermeke beszoktatásával együtt a szülő-

nek is meg kell tanulnia elfogadni ezt az új
helyzetet. Fontos, hogy bízzunk magunk-
ban, abban, hogy gyermekünk megfelelő
önbizalommal és készségekkel rendelkezik
ahhoz, hogy jól érezhesse magát a családon
kívül is.

Óvodánkban az idei nevelési évben 3 cso-
portban 60 gyermek kezdi meg az óvodát.
Ebben a nevelési évben is sok érdekes, tar-
talmas, szórakoztató és élményekben gaz-
dag rendezvényeket, kirándulásokat szerve-
zünk gyermekeink számára. A szülők is
több alkalommal betekintést tehetnek a
gyermekeik óvodai életének mindennapjai-
ba. (nyílt hetek, Mihály napi vásár, Márton
nap, Néptánc találkozó és egyéb rendezvé-
nyek) Az óvodai csoportjaink osztottak,
külön kis-, középső- és nagycsoportban van-
nak kor szerint elhelyezve a gyerekek. A
nevelés az új óvoda elkészültéig továbbra is
két helyszínen zajlik, egy csoport a művelő-
dési házban, (Telephelyen) két csoport pedig
a Nagy óvodában (Székhelyen) kezdi meg
az új nevelési évet.

Telephely: 
Művelődési Ház – Makádi út 43.

MÓKUS KISCSOPORT – 22 gyermek

Névsor: Balogh Dorka, Beleznay Ádám
Ferenc, Brezina Dóra, Bóna Enikő, Czinege
Diána, Fekete Csaba, Fritz Soma, Grill Éva,
Horváth Diána Éva, Horváth Norina Leila,
Illés Liliána, Karsai Hunor, Kelemen Géza,
Kovács Áron Antal, Kovács Hunor, Kun
Ingrid Nadin, Molnár Zoltán János, Németh
József, Schvarczenberger Leila, Sziklai
Zsófia, Tőkési Damira, Vég Ferenc Alex

Óvodapedagógusok:

Schneckné Bukovszky Judit, 
Márta Andrásné – Éva néni
(Németnemzetiségi óvodapedagógus)
Pedagógiai munkát segítő dajka:
Wágnerné Ádám Ildikó,
Konyhás dajka: Bódis Nikolett

Székhely: Petőfi Sándor u. 9.
KATICA KÖZÉPSŐ CSOPORT 

– 20 gyermek
Óvodapedagógusok: Hoffmann Ildikó
Feketéné Holndonner Mária
(Németnemzetiségi óvodapedagógus)
Pedagógiai munkát segítő dajka: 
Tuska Árpádné – Teca néni

SÜNI NAGYCSOPORT – 18 gyermek
Óvodapedagógusok: Bozókiné Varga
Gabriella, Katona Mónika,
Pedagógiai munkát segítő dajka: Molnár
Lászlóné – Zita néni,
Pedagógiai asszisztens: Ágoston Tünde –
szükség szerint mindhárom csoportban
segíti a nevelő munkát.
Konyhás dajka: Nagy Józsefné – Erzsike
néni.

Kívánom, hogy minden óvodánkba járó
kisgyermek érezze jól magát nálunk, sok
élménnyel, tudással, tapasztalással legyen
gazdagabb a nevelési év végére! 

„Mennyi játék, mennyi kép, 
mennyi öröm vár itt még!

Énekelünk, rajzolunk, 
és közben megokosodunk.
Úgy döntöttem, ide járok, 

barátokra itt találok.”

Schneckné Bukovszky Judit
intézményvezető 
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Óvodakezdés a Szigetbecsei Tóparti Óvodában

„Piros labda, fakocka, 
kezdődik az óvoda.
Gyülekezik a sok gyerek, 
mint szőlőfürtön a szemek.”



Mennyi az iskola tanulói létszáma
(alsós, felsős)? Első osztályba hány fő irat-
kozott be, ebből mennyi a becsei lakos? 

Nagy örömünkre szolgál, hogy az idei
évben több más településről bejáró tanuló
választotta iskolánkat. A tavalyi adatokhoz
képest mind az alsó, mind a felső tagozat
létszáma emelkedést mutat. Az alsós tanu-
lók száma 87, a felsősök 80-an kezdték meg
a tanulmányaikat. Más településről 90 gyer-
mek jár hozzánk.

A tanórákon kívül milyen egyéb foglal-
kozásokat tudnak biztosítani a gyerme-
kek számára?

A tavalyi évhez hasonlóan felzárkóztató
órákkal, korrepetálásokkal biztosítjuk a las-
sabban haladók biztonságos előmenetelét. A
továbbtanulóknak előkészítő órákat biztosí-
tunk a sikeres felvételihez. 

Ezenkívül to vábbra is működnek szakkö-
reink, a művészeti iskola jóvoltából (tűzzo-
mánc, tánc, sport). Szerencsére hosszú idő
után sikerült ének szakos tanárral gyarapod-
nunk, ezért az énekkar szervezése is terveink
között van. Posta Gyöngyi a szakszolgálat-
tól, a tanulási nehézségekkel küzdő gyereke-
ket fejlesztést biztosítja. 

Ingyenes tankönyvben mennyien ré -
szesültek, s ezeket a tankönyveket vissza
kell adni az év befejezésével? Milyen más
kedvezményt tudnak még adni a gyerme-
keknek? pl. étkezési hozzájárulás stb.

Kivétel nélkül minden tanulónk kaphatott
ingyenes tankönyvet, amelyet a munkafüze-
tek kivételével év végén, az első és a második
osztályosok kivételével, le kell adni. Az étke-
zési kedvezmények a tavalyi évhez ha sonlóan
biztosítottak az arra rászorulók számára. 

Tudjuk, hogy országos szinten pedagó-
gushiány van. Itt Szigetbecsén be tudtuk
tölteni a létszámot? Jött új pedagógus, ha
igen, ki?

Sajnos a pedagógushiány bennünket is
elért, amely a felső tagozatot érinti. A nyug-
díjba vonuló kollégák, illetve a szülési sza-
badságot kivett kollégánk miatt volt gond
az órák elosztásával. Végül a probléma
megoldást nyert minden területen, részben a
nyugdíjban lévő kollégák visszatanításával,
részben pedig új tanerők alkalmazásával.
Már az órarendeket is úgy alakítottuk ki,
hogy amikor a két kollégánk nyugdíjba vo -
nul, zökkenőmentesen folytatni tudja mun-

kát a helyére kerülő szakos kolléga.  Új kol-
légánk Pilczinger Zsolt tanár úr, aki ének és
német szakosként nagy segítségére lesz is -
kolánknak, Kaposi Szandra tanárnő angol
nyelvet tanítja ettől az évtől, és régi-új kol-
légaként visszatért körünkbe Hideg-Nagy
Ágnes tanítónő is.

Kik ebben a tanévben az osztályfőnö-
kök, s kik a szaktanárok?  
Oszt.   fő: Osztályfőnök

1. 26 Majorosné Widemann Tünde
2. 13 Parti Katalin
3. 27 Hideg-Nagy Ágnes
4. 21 Virág- Bécsi Beáta
5. 19 Pilczinger Zsolt
6. 20 Fehér-Ady Annamária
7. 23 Csendesné Ferenczi Gyöngyi 

/szeptember 26-tól 
Mészáros Edit

8. 17 Csoba Attiláné
Össz: 167

Szaktanáraink: Jeschek Ibolya,(október
22-ig). Áttanít makádi tagintézményünkből:
Takács Tímea, Mesterné Szabó Beáta. Ka -
posi Szandra (angol nyelvszakos). Napkö zi -
sünk Bak Gáborné és Kőhegyiné Lengyel
Anikó. 
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Becsengettek a szigetbecsei iskolában is
Becsengettek az iskolákba, és Sziget becsén is elkezdődött a

2019/2020-as tanév 2019. szeptember 2-án, hétfőn, amely 2020.
június 15-ig, hétfőig tart. A tanév összesen száznyolcvan napos. Az
első félév 2020. január 24-én zárul, az iskolák január 31-ig értesítik
majd a diákokat és a szülőket a félévi eredményekről.

„Minden eddiginél több támogatást kaptak idén a családok az
iskolakezdéshez – közölte az Emberi Erőforrások Minisztéri u mának
köznevelésért felelős helyettes államtitkára kedden az M1 aktuális
csatornán.

Maruzsa Zoltán felidézte, idén az 1-9. évfolyamon valamennyi
tanuló ingyenes tankönyveket kapott, jövőre pedig a köznevelés
valamennyi résztvevője térítésmentesen jut a kiadványokhoz. Ezzel
jövőre az ideinél is nagyobb lesz a támogatás mértéke – emelte ki.

Mint mondta, hétfőn 1,2 millió iskolás kezdte meg a tanévet,

amelynek semmilyen akadálya nem volt, a felújítások ugyanis min-
denhol időben véget értek.

Az idei tanévben több jogszabály is változott, például a magánta-
nulói státuszról az egységes mechanizmus érdekében az Ok ta tási
Hivatal dönt, és mélyebben ellenőrzik a három- és a hatéves gyere-
kek óvoda- és iskolakezdését, annak esetleges elhalasztását is –
tette hozzá.

Maruzsa Zoltán azt is elmondta, hogy évek óta 170 ezer pedagó-
gus van Ma gyar országon. Ez véleménye szerint elég, tehát feladat
nem marad ellátatlanul, ugyanakkor egy adott településen a meg-
felelő szaktanár pótlása nehézséget okozhat.”

Hogy indult be a tanév községünk általános iskolájában? Erről
érdeklődtem ifj. Raffay Béla intézményvezetőnél. 
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Nyugdíjas óraadónk: Bráda Zoltánné,
Györkéné Varsányi Andrea.  

Van-e változás a tantervben ebben az
évben az előzőekhez képest?

A z idei tanévben még nincs tantervi vál-
tozás, a következő tanévben előreláthatólag
bevezetésre kerül az új NAT. 

Most is lesznek témahetek? 
Az előző évekhez hasonlóan részt ve szünk

a 3 területet érintő témahetek megrendezésé-
ben – lesz Pénz7 pénzügyi és vállalkozói
témahét: 2020. március 2-6., Digitális téma-
hét: 2020. március 23-27., Fenntarthatósági
témahét: 2020. április 20-24-én. 

Milyen rendezvényekre készülnek a
gyermekek számára? Mikor lesznek a
szünetek? 

2019. szeptember 27: sportnap 
2019. október 11. pályaorientációs nap
2019. október 25. Oktoberfest 
2019. november 11. 1600 óra: Márton-

na pi ünnepség
2019. november 11-13-ig: Nyílt napok
2019. november 19. 1700 óra: Fogadóóra
2019. december 3. 1700 óra: Suliváró
2019. december 6. Mikulás ünnepség
2019. december 13. Advent
2019. december 19. 1700 óra: Advent-

Ka rácsonyi műsor

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2019. október 25. (péntek), a szünet utáni
első tanítási nap pedig november 4. (hétfő).

A téli szünet előtt utoljára 2019. decem-
ber 20-án (pénteken) kell iskolába menni,
az első tanítási nap pedig 2020. január 6-a
(hétfő) lesz.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első
iskolai nap pedig 2020. április 15. (szerda).

A nyári szünet 2020 június 16-án kezdő-
dik majd. 

Sikeres tanítási évet kívánok az intéz-
mény tanárainak, dolgozóinak és a tanu-
lóknak! Lumei Joli 

Magyarország Kor -
mánya eltökélt a magyar
vidék fejlesztése és fej-
lődése mellett, ezért
2018-ban meghirdetésre
került a Magyar Falu
Program. 

A Magyar Falu Prog -
ram célja az 5000 fő
alatti települések népes-
ségmegtartó és -növelő
erejének erősítése, hogy
a vidéken, kistelepülé-
seken élő emberek élet-
minősége a lehető leg-
magasabb legyen, a közszolgáltatások elérhetősége a legki-
sebb településeken is lényegesen javuljon. Szigetbecse Ön -
kormányzata az aktuális pályázati felhívások közül a követ-
kezőkre adta be pályázatát:

„Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtá-
mogatása”:

Támogatható tevékenység az új járda építésének anyagtá-
mogatása, szilárd burkolatú járda javításához, felújításához
szükséges anyagok támogatása. Szigetbecse Réti út járdaépí-
tésére adtuk be a pályázatot, mely vissza nem térítendő támo-
gatás összege 5 millió Ft.

„Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására”
Itt az önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati

vagyonkezelésben lévő belterületi utak, közterületek kezelé-
sét, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító technológi-

ai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzésére lehe-

tett pályázni. Önkor-
mányzatunk traktor vá -
sárlására adott be 13,5
millió Ft-ra vissza nem
térítendő támogatási pá-
lyázati igényt.

„Óvoda udvar”:
Óvodaudvar, játszó-

udvar kialakítása, fel-
újítása, korszerűsítése
tevékenységre lehetett
pályázni. Önkormány-
zatunk a játszóudvar
kialakítására adta be

pá lyázatát 5 millió Ft maximálisan igényelhető összegre.

„Önkormányzati tulajdonú utak felújítása”: 
A kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítá-

sa, szilárd bukolattal történő ellátása, portalanítás, valamint
földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút
szilárd burkolattal való ellátása a támogatható tevékenység.
Önkormányzatunk a maximálisan igényelhető 30 millió Ft-ra
adta be pályázati igényét.

„Temető fejlesztése” 
pályázattal új ravatalozó építésére, meglévő bővítésére, külső
és belső felújítására, akadálymentesítésére lehetett tá mogatást
kérni. Önkormányzatunk 3 millió Ft támogatási igényt adott
be a ravatalozó felújítására. 

A pályázati támogatások vissza nem térítendő támogatások.
Bízunk benne, hogy mind az öt pályázat, vagy legalábbis
döntő többsége sikeres lesz! 

Magyar Falu Program

Szigetbecsei pályázatai
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SÓSNÉ MICHÉLISZ EDINA 
független polgármesterjelölt

Kedves Szigetbecsei Lakosok!

2019. október 13-án tartandó helyi
önkormányzati képviselők és pol -
gár  mesterek általános választásán,
független polgármesterjelöltként in -
du lok.

Szeretnék néhány szóval röviden
bemutatkozni. Sósné Michélisz
Edina vagyok, Budapesten szület-

tem 1974-ben. Sok szállal kötődöm a faluhoz, itt nőttem fel, itt jár-
tam óvodába és iskolába. Házasságban élek, két gyermekem van.

Felsőfokú vámügyintézői szakképesítésem megszerzése után,
egy budapesti munkahelyen helyezkedtem el, jelenleg Sziget szent-
miklóson dolgozom.

Vám és pénzügyekkel, illetve egyéb vezetői feladatok ellátásával
foglalkozom.

Munkahelyi feladatköröm megkívánja, hogy pontos, naprakész,
megbízható munkát végezzek.

2010-ben szereztem gazdaság és vidékfejlesztési agrármérnöki
végzettséget a Kecskeméti Főiskolán / illetve ebben az évben feje-
zem be az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer belső auditor
tanfolyamot.

2014 óta segítem az önkormányzat munkáját a képviselő-testület
tagjaként, azon belül is a Pénzügyi, Műszaki, Fejlesztési Bizottság
elnökeként. Önkormányzati munkámat mindig felkészülten, és
határozottan végezetem. Tevékenyen részt vettem a település ren-
dezvényeinek lebonyolításában (Mikulás-futás, Sramliparti,
Falunap) és a társadalmi munkákban (falutakarítás, strandtakarítás,
karácsonyi csomagok készítése). A bizottsági feladatok mellett szí-
vesen vállaltam különböző önerőből megvalósult projektek kidol-
gozását, menedzselését az elejétől a végéig, ilyen például a sziget-
becsei strand korszerűsítése, és az urnafal megépítésével kapcsola-
tos feladatok (természetesen nem egyedül az én érdemem, hogy
rendben lezárultak ezek a beruházások).

Az elmúlt öt évben Polgármester úrral, és Képviselő társaimmal
igyekeztünk mindig olyan testületi döntést hozni, amely a közsé-
günk fejlődését szolgálta. Több szempontot figyelembe véve, kellő
alapossággal, és a pénzügyi felelősség vállalásával terveztük meg
beruházásainkat, pályázatainkat és rendezvényeinket. A testületi
ülések során voltak – és lesznek is – vitáink, de az nem baj, ha köl-
csönösen támogatjuk, tiszteljük egymást és meghallgatjuk a mások
érveit is. 

Nagy projektekben vagyunk most benne, ezeket a beruházásokat,
végig kell vinni. Legfontosabb feladatunk az  óvodaprojekt lezárá-
sa. Óriási előrelépés egy falu életében egy új óvoda, de egyben
komoly anyagi teher is, amely a munkák befejezéséig minden na -
gyobb volumenű fejlesztést háttérbe szorít. Azt, hogy mit ígérhe-
tünk (milyen beruházásokat) a következő évekre, azon múlik, hogy
kell-e hitelt felvenni az óvoda befejezéséhez.

Nem tragikus a helyzet, mindig van lehetőség fejlődésre, mindig
vannak jó ötletek, és vannak olyan dolgok, amelyeknek a megvál-
toztatása nem pénzkérdés. A falu jövője, fejlődése szempontjából
minden beruházás fontos.

Rendszeresen indulunk a Leader-program pályázatain, jelenleg
több pályázatunk is elbírálásra vár.

Van nyertes járdaépítési és energetikai korszerűsítésre elnyert pá -
lyázatunk, a járdaépítés kivitelezési munkálatai már megkezdődtek.
Árajánlatot kértünk be a legproblémásabb útszakasz(ok) felújítási
munkálataira.

Véleményem szerint először a folyamatban lévő feladatokat be
kell fejezni, és a következő évek programját együtt kell majd kidol-
gozni úgy, hogy az önkormányzat költségvetése gazdaságilag stabil
maradjon. Számítunk a falu lakosainak, civil szervezeteinek, vállal-
kozóinak segítségére, véleményére, javaslataira, mert az ilyen meg-
keresések változtathatnak a terveken. 

Nincs kőbe vésett program – kivéve a kötelezően ellátandó
önkormányzati feladatokat –, a beruházásokat időnként el kell
halasztani, vagy hozzáigazítani a pénzügyi helyzetünkhöz illetve,
az éppen kiírt pályázati lehetőségekhez. Vannak olyan tervek, me -
lyek előkészítésén sokat dolgoztunk, de sajnos eddig nem sikerült
megvalósítani (pl: utcanyitás – építési telkek kialakítása, új busz-
megállók építése, bankautomata telepítése, rendezvénytéren vizes
blokk kialakítása). Az ilyen „elakadt” feladatoknak újra neki kell
futni, meg kell keresni a forrásokat, és a lehetőségeket a megvaló-
sításukhoz. 

Fontos értékelni, hogy mi történt az elmúlt időszakban, fontos
levonni a tanulságokat, de a jövőbeni feladatokra kell koncentrálni!

Szigetbecse egy szép rendezett település, jó itt élni! Vezetékes
telefonhálózat, a víz- és szennyvízcsatorna-hálózat, a vezetékes
földgáz-hálózat kiépített, a lakossági hulladékszállítás megoldott. A
posta, a védőnői szolgálat, és az orvosi rendelő jól működik.
Községünkben nagyon fontos szerepet tölt be az általános iskola és
az óvoda, ezen intézmények az oktatás, nevelés mellett, közműve-
lődési feladatokat is ellátnak a falu érdekében. A fent leírtakból
kiderül, hogy a falu vezetése  mindig tudta és tette a dolgát, bizto-
sította a község folyamatos fejlődését. Bízom benne, hogy ezután is
így lesz!

A település rengeteget köszönhet az időseknek, akik még ma is
óvják, szépítik falujukat. Sokat köszönhet az aktív, tenni akaró
lakosoknak, vállalkozóknak és a civil szervezeteknek.

Az önkormányzat, és a polgármester tevékenységének hatékony-
sága nagymértékben függ a hivatal szakszerű működésétől, a kép-
viselő-testület, a polgármester, a jegyző és a polgármesteri hivatal
összmunkájától, egymás tevékenységének támogatásától. 

A közös munka elengedhetetlen feltétele a bizalomépítés, az
együttműködés, a világos, egyértelmű kommunikáció, az őszinte
egyenes beszéd, és a pontos információ átadás.

Lesznek változások, és remélem, a változások hatására a lakos-
ság elégedettsége és támogatása növekszik.

Megválasztásom esetén ígérem, hogy a legjobb tudásom, és
képességeim szerint fogom vezetni az önkormányzatot, és képvi-
selni a falu érdekeit!

Köszönöm, hogy megtisztelt figyelmével és elolvasta bemutat-
kozásomat.

Önkormányzati választáson induló jelöltek
2019. október 13.
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Bodor Attila 
független képviselőjelölt

Bodor Attila vagyok 28 éves, egy
szép kislány boldog édesapja. Édes-
anyám Rácke vén az önkormányzat-
nál dolgozik, édesapám vállalkozó.
Párommal hat éve költöztünk Szi get-
becsére, hogy családot alapítsunk.
Az ő gyökerei ide kötik, ezért is dön-
töttünk az ide költözésben. Sok ked-
ves ba rátom és ismerősöm él itt.
Autószerelő és ka rosszérialakatos

végzettségem van, és egyéb más képesítés, amelyet szeretnék még
tovább fejleszteni. Jelenleg is autószerelőként dolgozom Ráckevén.
Szeretek a közösségi élet dolgaiban részt venni és segíteni másokon.

Terveim a közel jövőben hogy egy jó, barátságos közösséget hoz-
zunk létre Szigetbecsén, amelybe minél több fiatalt vonjunk be,
hisz a jövő a „miénk”! Segíteni kell az itt élő idős embereket és a
nyugdíjas klub működését és fejlődését, mert együtt minden köny-
nyebb. Mivel sok fiatal család él itt, és sokan szeretnének családot
alapítani, ezért a játszóterek fejlesztése és karbantartása fontos szá-
momra, hogy a gyerekeink jól érezzék magukat és ismerjék meg
egymást. Megválasztásom esetén minden tudásommal önzetlenül
szándékozom Szigetbecse előrehaladását és fejlődését az itt élő
lakosok érdekeinek szem előtt tartva segíteni.

Csoba Attiláné 
független képviselőjelölt

Csoba Attiláné Szűcs Krisztinának
hívnak. 1965. decemberében szület-
tem Budapesten. Három gyermekem
közül kettő már felnőtt, a legkisebb
még kö zép iskolás. 

Személyiségem nyitott, érdeklő-
désem széleskörű. Ez utóbbit, elvég-
zett iskoláim is tanúsíthatják.

Az általános iskolát, lakóhelye-
men, Szigetbecsén végeztem el,

tanulmányaimat a ráckevei Ady Endre Gimná zi umban folytattam.
A zsámbéki Tanítóképző Főiskolán szereztem meg első diplomá-
mat. Később elvégeztem a szegedi JGYTE a számítástechnikai
tanár szakot, majd egy pénzügyi és számviteli ügyintézői képesítést
is megszereztem. Legutóbb a Budapesti Műszaki Egyetemet céloz-
tam meg, hogy munkámat a legmagasabb színvonalon végezhes-
sem. Ott 2015-ben szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
diplomát szereztem. 

1983 óta dolgozom, mint pedagógus. Az iskolában a számítás-
technikai jellegű problémákkal én foglalkozom. Az iskolát érintő
tanításon kívüli feladatok (kezdve az osztályfőnökségtől, statiszti-
kától, felsős munkaközösség-vezetés és a tankönyvrendelésen át a
komolyabb pályázatokig) sokféle feladat, ill. probléma magoldásá-
ban szereztem jártasságot. Jelenleg igazgatóhelyettes vagyok, im -
már 4. éve. 

Maximálisan kivettem a részemet mindenféle közösségi munká-
ból, mely közvetlenül ugyan az iskola és a tanulók gazdagodását
segítette, de közvetetten a falu lakosságát is érintette (pl: falunap,
majális, községi ünnepélyek).

Hagyományainkhoz méltóan érdemben veszek részt az ünnepi
műsorokkal járó mindennemű feladatban.

Munkám során egyre gyakrabban kerültem szembe közigazga-
tással kapcsolatos feladatokkal. A Budapesti Műszaki Egyetemen
folytatott tanulmányaim során megismerkedtem a közoktatási rend-
szerünk mellett közigazgatási rendszerünkkel, és annak részeként
az önkormányzati rendszer működésével és az azt irányító, szabá-
lyozó törvényekkel is. Az önkormányzattal kapcsolatosan szerzett
új ismereteim során egyre többször vetődött fel bennem, hogy kis
községünk életével szívesen foglalkoznék, illetve vennék részt an -
nak fejlődési irányvonalának kijelölésével, a hozzá kapcsolatos fel-
adatok elvégzésében. 2014 óta tevékenykedem mint képviselő.
Azóta az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi és Szociális Bi -
zottság elnökeként a bizottság tagjaival közösen láttuk el ránk háru-
ló feladatokat. Tagja voltam ebben a ciklusban a Pénzügyi, Mű -
szaki és Fejlesztési Bizottságnak is. Nehéz kérdésekben felelősség-
teljes döntéseket hoztunk meg, a falu lakosságának érdekeit nézve.
A falunap, a sramliparti, Mikulás-futás, községi ünnepélyek, majá-
lis szervezésében és ezek lebonyolításában oroszlánrészt vállaltam.  

A választáson képviselőjelöltként szeretném megmérettetni ma -
gamat. Amennyiben a fenti információk alapján alkalmasnak tarta-
nak a feladat elvégzésére, kérem Önöket, támogassanak. 

Dr. Csernyi Zsuzsanna
független képviselőjelölt

Dr. Csernyi Zsuzsanna vagyok.
1983-ban születtem Sziget szent -
miklóson. 2008-ban diplomáztam a
Semmelweis Egyetem Általános
Orvos tudományi Karán. 2010-ben
költöztünk a párommal Sziget be -
csére, azóta dolgozom a faluban há -
zi orvosként. Két gyermekünk van,
Anna és Márton. 

Korábban részt vettem már a falu
életében, mint önkormányzati képviselő. Időközben újabb felsőfo-
kú tanulmányokat kezdtem, ezért akkor sajnos le kellett monda-
nom, mert nem tudtam összeegyeztetni az elfoglaltságaimmal. 

Most ismét lehetőség nyílt, hogy részt vehessek a képviselő-tes-
tület munkájában. Munkám során sok ember problémájával talál-
kozom, ez adta a gondolatot, hogy képviselőként közösen megol-
dást találjunk rá. Kitűzött céljaim: a faluban élő emberek minél
jobb anyagi és szociális helyzetbe juttatása, az egészségügyi ellátás
fejlesztése, bölcsődei férőhelyek teremtése, az itt élő fiatalok életé-
nek segítése, letelepedés támogatása, a már megkezdett tevékeny-
ségek folytatása (pl. járdák, utak felújítása), az idősek segítése.
Évek óta részt veszek a Szigetbecse Közalapítvány munkájában,
tovább szeretnénk folytatni az Életfa és környéke megújítását,
Balassi téri tó kör nyékének rendezését. 
Köszönöm megtisztelő bizalmukat, további jó egészséget kívánok!

Glöckl Roland
független képviselőjelölt 

Kedves Szigetbecsei lakosok!

Glöckl Roland vagyok, 1988-ban
születtem. Születésem óta Sziget be -
csén élek és a jövőmet is itt képze-
lem el. Középiskola után asztalos
szakmát ta nultam. Ezután vadgaz-
dálkodási technikusi végzettséget
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szereztem Csongrádon, majd Gyöngyösön mezőgazdasági techni-
kusi iskolát végeztem. Jelenleg családi vállalkozásban tevékenyke-
dem.

Képviselőnek jelöltetésem célja, hogy a szigetbecsei lakosok
érdekeit hatékonyan képviseljem hagyományaink és nemzeti iden-
titásunk által. E mellett fontosnak tartom környezetünk védelmét, a
biodiverzitás megőrzését. 

Bizalmukat előre is köszönöm!

Gyergyádes Éva képviselőjelölt
FIDESZ 

Magyar Polgári Szövet ség

1967-ben születtem már Sziget be -
csé re. Szüleim az ország különböző
pontjairól származtak ide, mi a test-
véremmel már becseiek vagyunk.
Bár elköltöztem Debrecenbe, válá-
som után örömmel jöttem vissza.
Mindig is falusi maradtam. Jó érzés
volt, hogy gyermekeim ugyanabba
az iskolákba jártak. Lányaim felnőt-

tek, idén ősszel a kisebbik is elkezdte egyetemi tanulmányait. A
Magyar Posta Zrt. -nél dolgozom, szeretem a munkámat. 

Nem volt ambícióm a helyhatósági munkát illetően. Felkérésre
elgondolkodtam a képviselőjelöltségről, arra jutottam, hogy képes
vagyok tenni a falunkért, és szívesen teszek is. 

Nem titok, hogy évtizedek óta támogatom szavazatommal és
munkámmal a Fidesz- Magyar Polgári Szövetséget, és büszke
vagyok rá, hogy viszont is élvezem a támogatást.  

Szavazzanak / szavazzatok rám kérlek!

Hoffmann Marianna 
független képviselőjelölt 

Hoffmann Marianna szigetbecsei la -
kos vagyok. Civil foglalko zásom
fodrász. 

2016. szeptember 13-a óta vagyok
a Szigetbecsei Önkormányzat képvi-
selő-testületének tagja. Azóta a leg-
jobb tudomásom szerint igyekeztem
a polgármester és képviselőtársaim
munkáját segíteni, valamint az ön -
kormányzat falufejlesztő, faluszépí-

tő munkájában részt venni. A kezdeti beilleszkedés után képviselő-
társaim egyre többet vették igénybe munkámat. 

Szeretek csapatban, közösségben dolgozni. A falunapok szer -
vezésének aktív résztvevője voltam minden évben. Feladatom nak
éreztem és rendszeresen észrevételeztem a vezetés felé a falu köz-
területeinek, középületeinek elhanyagoltságát, javaslattal éltem a
parkosítás, rendszeresebb karbantartás megoldására. 

Aktív részese voltam az André Kertész ünnepség megszervezé-
sének, valamint több közösségi rendezvény szervezésének, (pl.
sramliparti). 

Vállaltam a nyugdíjasok, gyermekes családok karácsonyi ajándé-
kozásának előkészítését, csomagok kiszállítását. 

Megválasztásom esetén továbbra is fenti feladatok végrehajtásá-
ban fogok tevékenykedni, valamint legjobb tudásom szerint előse-
gítem a falu szépítését, rendezvények lebonyolítását.

Keszthelyi László Ignác 
független képviselőjelölt 

Tisztelt Szigetbecsei Választópolgár!
Keszthelyi László Ignác vagyok.

1973-ban születtem Nyíregyházán.
Ál ta lános iskolai tanulmányaimat
Szi getbecsén végeztem, majd Kis -
kun lac há z án asztalos képesítést sze-
reztem, ezután leérettségiztem.
1992 óta asztalosipari vállalkozá-
somban dolgozom. Négy fiúgyer-
mekem és egy unokám van.

Az elmúlt öt évben a szigetbecsei képviselő-testület aktív tagja-
ként a Sport, Ifjúsági, Környezetvédelmi, Üdülőhelyi Bizottság
elnöke és a Pénzügyi, Műszaki és Fejlesztési Bizottság tagja vol-
tam. Igyekeztem a testületi munkából kivenni a részem, s a rám bí -
zott feladatokat maradéktalanul elvégezni. Tevékenyen részt ve -
szek a települési rendezvények szervezésében, lebonyolításában. 

Fontosnak tartom, hogy egy élhető, egészséges környezetet ala-
kítsunk ki, ezért a település közterületeire sok fát szereztem be a
testület jóváhagyásával. Elengedhetetlennek tartom a tudatos kör-
nyezetvédelem fejlesztését, a vállalkozások és a lakosság szélesebb
körű bevonásával. 

Az elmúlt öt évben az év végi karácsonyi csomagok rendelésé-
ből, összeállításából, kihordásából nagy erőkkel vettem ki a részem.
Minden olyan feladatban szorgalmasan közreműködtem, ami kis
közösségünk fejlődését, szépülését elősegíti.

Nagy ígéretekkel most nem állhatok Önök elé, hiszen a jövőre
nézve elsősorban a folyamatban lévő beruházások befejezését tar-
tom elengedhetetlennek. Fontos, hogy olyan pénzügyi forrásokat
találjunk, ami minden szempontból megfelelő lesz. 

Ma már nagyon kevés település teheti meg, hogy saját forrásból
gyarapodjon, így nélkülözhetetlen az újabb pályázatok felkutatása
és sikeressé tétele. Minden adódó lehetőséget meg kell ragadni,
hiszen a település fejlődését meghatározó beruházások (járdaépítés,
utak építése karbantartása, köztereink fejlesztése stb.) nagyban az
elnyert pályázatoktól függnek. Kérem Önöket, hogy észrevételeik-
kel, tanácsaikkal, segítsék a következő testület munkáját, hogy a
méltán kedvelt MI KIS FALUNK még szebb, élhetőbb legyen!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogy elolvasták a bemutat-
kozásomat!

Mayer Julianna 
független képviselőjelölt 

Tisztelt Szigetbecsei Lakosok!
Mayer Julianna vagyok itt szület-

tem 1974-ben. Azóta itt élek, itt
végeztem az általános iskolában
1988-ban. Buda pest re jártam a
Maglódi úti Élelmiszer-kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Szakmunkás-
képzőbe. Majd 1993-ban férjhez
mentem és megszületett a két fiam.
A válásom után 2002-2005-ig a

Baktay Ervin Gimnáziumban tanultam, ahol sikeres érettségi vizs-
gát tettem.

Hosszú évekig a vendéglátásban dolgoztam, majd elhelyezked-
tem Tökölön a Büntetésvégrehajtási Intézetben biztonsági felügye-
lőként. Hét év után édesanyám betegsége miatt ott kellett hagynom.
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Visszatértem a vendéglátásba, majd 2018. június 17-től a Tele kom -
nál helyezkedtem el értékesítőként. 

Szeretem ezt a falut, sokat kaptam tőle és a lakosaitól. Szeretném
ezt most visszaadni, hogy tevékenyen a lakosság érdekeit figye-
lembe véve még többet tehessek. Mindig szívügyem volt az itt élők
sorsa és körülményei.

Szeretném, ha a fiatalok és idősek egyaránt szívesen és jól élhet-
nének itt együtt, ahogy eddig is. Kicsit talán több helybéli rendez-
vénnyel, ami esetleg kapcsolódhat a környék rendezvényeihez,
közelebb hozva egymáshoz a környező településeken élőket. 

Szeretném megvalósítani képvisőtársaimmal a már megkezdett
projekteket, mint például a kerékpárút a strandhoz, telkek kialakí-
tása, a fiatalok letelepedésének segítése és a Réti utca és Fazekas
Mihály utca közötti dzsungel felszámolása és megszépítése, közös-
ségi térré alakítása. Gyönyőrű lett a főutcánk a járda rendbetételé-
vel, de látom azt is, hogy sok mellékutcában nehézkes a járdán
való közlekedés akár gyalogosan, akár babakocsival, így kezde-
ményezni szeretném ezen utcák rendbetételét.

Köszönöm, ha bizalmat szavaznak nekem.

„Tevékenyen a faluért”

Lumei Sándorné
független képviselőjelölt 

Lumei Sándorné szigetbecsei lakos
vagyok, már közel 30 éve. Negyven
évet dolgoztam a közigazgatásban,
ahol szinte minden igazgatási és
pénzügyi területet megismertem. A
Szigetbecsei Önkormányzattól jöt-
tem nyugdíjba 2011-ben, ahol 13
évet dolgoztam pénzügyi vezető-

ként. A közösségért végzett aktivitásom azóta is még rendületlen.
21 éve vagyok a Szi getbecse Községért Köz alapítvány Kuratórium
elnöke, de tagja vagyok a Sziget-csücske Természetjáró Egye -
sületnek és a Nyug díjas Klubnak is. Jelenleg a Szigetbecsei
Krónika szerkesztői feladatait is ellátom.

Mindig szerettem a kihívásokat, az új célok, a megvalósítható
ötletek felvetését és a végrehajtásukban való részvételt. Eddigi szi-
getbecsei tevékenységemhez kötődik például az Életfa létesítése,
az André Kertész fotópályázatok és kiállítások, Betlehemi jászol
kialakítása, valamint számos rendezvény megszervezése.

Alapítványunk nevében több pályázat beadásában és azok elnye-
rése esetén a megvalósításában dolgoztam, illetve dolgozom jelen-
leg is. Úgy gondolom, hogy képviselőként több lehetőségem lesz
elősegíteni, kiharcolni a falufejlesztési, faluszépítési feladatokat,
anyagi támogatásokat. Ismerem a településünk elkezdett és eddig
megoldatlan feladatait, ezek befejezésében kell elsősorban, majd
új célok kitűzésében munkálkodni. Megválasztásom esetén leg-
jobb tudásommal és szorgalmammal igyekezni fogok képviselni a
lakosság érdekeit. 

Szeretek dolgozni a településért, ahol élek. Mindig az motívált,
ha valakinek lehetősége van jó dolgot tenni, tegye azt meg cím,
titulus nélkül is. Ha értelmes célok vannak és nincs akadályoztatás,
öröm a munka. 

Képviselőnek lenni felelősség, küzdelem igaz célokért. Áldoza-
tokkal és konfliktusokkal jár, ha eredményt akarunk elérni. Ehhez
próbálok tapasztalatommal, szakmai ismereteimmel segítséget
adni. 

Kedves Szigetbecsei Lakosok!
Október 13-án kerül sor a nemzetiségi képviselőjelölt választá-

sokra is. Szigetbecsén 3 jelölt van:
Czár János, Lerner Mária, Pilczingerné Major Hajnalka.
A Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2002 óta

működik. Azóta aktívan tevékenykedünk. Felkutattuk a régi sváb
hagyományokat, berendeztük a Faluházban a múzeumot, Malenkij
robotosok tiszteletére emlékművet emeltünk, megemlékezéseket,
ünnepségeket tartunk.

Továbbra is legfőbb célunk a hagyományápolás, a megemléke-
zések, ünnepek megtartása, az óvodai és iskolai nemzetiségi okta-
tás segítése. Szeretnénk a fiatalokat is bevonni a munkánkba.

Ránk azok szavazhatnak, akik regisztrálták magukat a nemzeti-
ségi névjegyzékbe. Lehetőség van még október 13-ig a nemzetisé-
gi névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtására a valasztas.hu
oldalon, ill. a helyi választási irodában.

Lerner Mária

Rácz Ferenc 
független képviselőjelölt 

Rácz Ferenc vagyok, 31 éves törzs-
gyökeres szigetbecsei lakos. Óvo-
dába és általános iskolába is Szi get -
becsére jártam, majd Sziget szent  -
miklóson folytattam tanulmányai-
mat, ahol autószerelő technikusi
végzettséget kaptam. Jelenleg is
autószerelőként dolgozom.

Elképzeléseim az önkormányzati
munkában, amennyiben Szigetbe -

cse lakossága bizalmat szavaz:
• Makádi úton csapadékvíz elvezetése
• Balassi téri tó és környéke rendbetétele
• Tanösvény rendbetétele, civil szervezettel együttműködve
• A még el nem készült járdák felújítása
• A faluban és a Duna parti utak kátyúmentesítése
• Kerékpárút megépítése falunktól a gátig
• Réti út lassítása (pl. fekvőrendőr)
• Iskola előtt gyalogos átkelőhely kialakítása
• Megfigyelő rendszerek kiépítése
• Lehetőség szerint a pályázatok 100%-os kihasználása
Köszönöm, hogy elolvasták bemutatkozásom. 
Együtt Szigetbecséért!

Kedves Szigetbecsei lakosok!

Köszönjük Önöknek az ajánlásaikat, aláírásaikat, 
melyek lehetővé tették, hogy a helyi önkormányzati 
és nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztáson 

polgármesterjelöltként és képviselőjelöltként 
elindulhattunk. 

Reméljük, minél többen eljönnek 
az október 13-i választásra, ahol megfontolt döntésük
alapján választhatják meg a település polgármesterét 

és a 6 tagú képviselő-testületét, valamint 
a német nemzetiségi önkormányzat képviselőit.



Még Ráckevéről, tanácstagsági idejéből ismerem Bogdán Józsefet, Szigetbecse díszpolgárát. A
sors pedig úgy hozta, hogy most közeli szomszédja lettem Szigetbecsén. De nem is lakik szerin-
tem olyan ember a faluban, aki őt ne ismerné. Ő az az ember, akit ha családjáról faggatjuk, elér-
zékenyül, elcsuklik a hangja, s csillogóvá, de leginkább könnyessé válik a szeme. A kívülről
kemény, szilárd, határozott emberben egy rendkívül érzékeny, lelkiismeretes, szerető szív lapul.
Józsi bácsi a napokban töltötte 80. születésnapját. Ebből az alkalomból az 50 éves sportmunká-
jáért köszöntötte meg őt a falunapon a Sportegyesület nevében Schmidt Mihály elnök. Ezt a még
máig is aktív életmódot vajon minek köszönheti? Jól ismerjük közösségi munkáját, hiszen írtunk,
tudósítottunk róla többször is, utoljára, amikor megkapta a „Szigetbecse Díszpolgára” kitüntetést.
Most leginkább életének alakulásáról, sport pályafutásáról érdeklődtem, s Ő így mesélt életéről:
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„A világtörténelem egyik legtragikusabb
időszakában, a második világháború kitöré-
sekor születtem 1939-ben Keszthelyen, egy
kisiparos család első gyermekeként. Négyen
voltunk testvérek. Egyik öcsém születésekor
meghalt, másik öcsén és húgom még élnek.
A családunk a megélhetés végett Buda pest re,
majd Dunaharasztiba költözött albérletbe,
nehéz volt az élet akkoriban. Később azért
sikerült venni ott egy kis lakást. Innen jár-
tam fel Pestre iskolába. A pesti srácok vagá-
nyak voltak, engem cikiztek, mert vidékről
jöttem. El is neveztek „Bugaci”-nak. 

Nya ran ta sokat lent voltunk Bala ton -
ederi csen, ahonnan édesapám származik.
A mai napig lejárunk a településre a roko-
nokhoz az unokákkal is, hiszen kellemes
emlékek kötnek oda. Szünidőben, mint a
legtöbb szegény gye rek, én is eljártam dol-
gozni terményért, majd később a Csepel
Autógyárban egy-egy hónapot pénzért dol-
goztam, 500 Ft-ot kaptam, melyből bicik-
lit, majd rádiót vettem. 

Az általános iskola elvégzése után közgaz-
dasági szakközépiskolai érettségit tettem, de
nem a tanult szakmában helyezkedtem el,
mert inkább a vasas szakma vonzott. Gyer -
mekkoromban sok minden érdekelt, még szí-
nésznek is tanultam, de végül a sport iránti
rajongásom, illetve mondhatom „tehetsé-
gem” lett a győztes. Iskoláskoromban foci-
edzésekre jártam, előbb Budapesten, majd
Dunaharasztiban. 1957-ben átigazoltam a
Csepel Autógyár csapatába, így bekerültem
az MB2-es csapatba, amely nagyon erős
csapat volt. Én balszélsőt játszottam. 

Később Budaőrsre behívtak katonának,
26 hónapot töltöttem le, lokátoros voltam.
Jól megismertem ezt a szakmát, így későbbi-
ekben az újoncokat is oktattam, ezért később
is szereltem le. Leszerelésem után ismét Du -
naharaszti csapatában fociztam vagy 10
évet, s évekig voltam gólkirály. 

Katonaság után munkahelyem a Csepel
Autógyár lett, majd későbbiekben Ráckevén
a termelőszövetkezetben helyezkedtem el. Itt
egy műanyag szerelőüzemnek a vezetője vol-
tam, nyugdíjas koromig itt dolgoztam. A fo -
ci csapatom is változott, leigazoltam először
Ráckevére, majd Becsére. Edző is voltam
egy időben, de fociztam is. A Sportegye sü let -
nek a mai napi tagja vagyok. 

Az Autógyárban ismertem meg felesége-
met, Juhász Juliannát, aki csongrádi szüle-
tésű, s akivel 1966-ban házasságot kötöttem.
Feleségemmel egy nagyon kicsi albérletben
laktunk először Dunaharasztiban. Később
elköltöztünk Szigetbecsére, a feleségem szü-
leinek házába. Sokat dolgoztunk a házon,
átalakítottuk, bővítettük, hogy kialakítsuk a
fűtött szobát, konyhát, étkezőt külön a szü-
lőknek és külön nekünk is. Házasságunkból
kettő lány és egy fiúgyermek született. Öt
unokám van, akik már felnőtt korúak. Na -
gyon büszke vagyok rájuk. Büszke vagyok

arra is, hogy családom, gyermekeim, unoká-
im mind itt élnek Szigetbecsén, s párjaik is
becsei lakosok, erős a kötődésünk falunkhoz.
Gyógyíthatatlan, örök fájdalom azonban
számomra és a családomnak, hogy felesé-
gem 1997 márciusában hosszan tartó beteg-
ség után elhunyt. Én szerencsére aránylag jó
egészségi állapotban vagyok, önállóan ellá-
tom magam és a ház körüli teendőket.

Munkahelyeim és a futball mellett a kö -
zösségi munkában is mindig részt vettem.
1986-tól 1990-ig tanácstag, majd az önkor-
mányzatok megalakulása után az első cik-
lusban nem, de utána 1994-től 2014-ig
önkormányzati képviselő, ezen belül az utol-
só 4 évben alpolgármesterként tevékenyked-
tem. Sokat fejlődött Szigetbecse ezekben az
években, s örülök, hogy ebben az én mun-
kám is benne van. A Sportegyesület tagja-
ként is a már ismert hagyományőrző prog-
ramok szervezésében (tojásfutás, húsvéti
bál, búcsú bál, sportpálya öntözése stb.)
aktívan részt vettem.”  

Józsi bácsinak, aki még a mai napig aktí-
van tevékenykedik – süt-főz, takarít, so főr -
kö dik, sokat utazik – megköszönöm a be-
szélgetést. A Krónika szerkesztősége nevé-
ben is kívánom számára, hogy jó egészség-
ben éljen meg még sok-sok hosszú, boldog
éveket!                                      Lumei Joli

50 év a sportért
Interjú Bogdán Józseffel, Szigetbecse díszpolgárával
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Olaszország nem véletlenül van a legkere-
settebb Európai országok listáján a turisták
körében. A divat, a finom ételek, az évszáza-
dos építmények és látványosságok hűen hor-
dozzák magukban a tipikus mediterrán han-
gulat jegyeit. Egy igazi olasz nyaralásból nem
maradhat ki a nagyvárosok felderítése, a
felbecsülhetetlen értékű műemlékek és termé-
szeti értékek megtekintése, az olasz pizza, és a
fagyi sem. Természetjáró egyesületünk ez év
augusztusában 26 fővel csatlakozott a TDM
utazási iroda által megszervezett olaszországi
utazási programhoz, hogy a történelmi, kul-
turális és földrajzi ismereteit itáliai kirándu-
láson való részvétellel is bővítse. Így elláto-
gattunk Észak-Olaszország egyik legpompá-
zatosabb területére és egyben leggazdagabb
tartományába, ahol festői tópartok, művésze-
ti kincsekben gazdag nagyvárosok és ízlete-
sen elkészített ételek vártak bennünket. 

Hajnali órában indultunk Szigetbecséről,
este 8 órakor érkeztünk szálláshelyünkre
Past rengoba, a Hotel la Carica szállóba. Past -
rengo egy község Verona tartományban, Ve -
lencétől kb. 120 km-re. Csillagtúraszerűen
innen indultunk kirándulni minden nap más
területre. 

Odautazásunkkor első olasz városként érin-
tettük Padovát, ahol városnéző sétánkat a
Prato della Valle-n kezdtük. Ez a tér Európa
egyik legnagyobb tere. Az pedig, hogy gyö-
nyörű, azt hiszem nem kérdéses. A tér köze-
pén egy szép szökőkút áll, amit egy hatalmas
ovális park vesz körül. A parkon víz fut körbe,
melynek partján 78 olyan szobrot találunk,
amelyek a városhoz valamilyen formában köt-
hető híres embereket, volt egyetemistákat áb -
rázolnak. Egy magyar nevet érdemes megje-
gyezni: Báthori István, aki a városban tanult.
A tér egyik sarkában található a Santa

Giustina bazilika. Ezen a helyen régen temető
volt, és a bazilika eredetijét állítólag Szent
Jusztina mártír síremléke fölé építették. Itt
őrzik a névadó, és rajta kívül még több neves
szent és apostol ereklyéit.

A Prato Della Valle másik sarkán elindulva
rövid séta után a Szent Antal bazilikához ér -
keztünk. Szent Antalt már életében is nagyon
tisztelték az emberek, úgy hívták: „A Szent”.
A bazilikát az ő tiszteletére építette a város. A
bazilikában őrzik külön-külön ereklyetartóban
a Szent nyelvét és állcsontját. 

Második nap délután Lombardia tartomány
fővárosát, Milánót kerestük fel. Az 1,3 milli-
ós Milánó, Róma után Olaszország 2. legna-
gyobb városa, ugyanakkor az ország legfonto-
sabb, legjelentősebb városa. Olaszország ipari
fővárosának tartják. Milánó mindenképpen az
„új”. Kozmopolita, nyüzsgő város, elegáns,
fényes üzletekkel, forgataggal. 

Mi a történelmi belváros legimpozánsabb
épületének, a Dómnak megtekintésére indul-
tunk. Végigsétáltunk a Királyi Palota épülete
előtt és a világhírű operaházat, a Scalát is lát-
hattuk, a téren Leonardo da Vinci szobrával.
Meg te kintettük Leonardo da Vinci híres fres-
kóját, az „Utolsó vacsorát” a 'S. Maria delle
Grazie' templomban. A délutáni városnézé-
sünk alkalmával megnéztük a falakkal körül-
vett Bergamo Alta középkori hangulatú
városmagját, amelynek óvárosába siklóval
tudtunk feljutni. Gyönyörű terek, macskakö-
ves szűk utcák és lenyűgöző panoráma várt
ránk. Bergamo közel van a Comoi-tóhoz, egy
ék szerdoboz, nagyon sok középkori épülettel,
ami annak köszönhető, hogy a második világ-
háborúban alig sérült. Santa Maria Maggiore
bazilikát néztük meg belülről, mely a világ
egyik legérdekesebb temploma. 1137-ben
döntöttek úgy Bergamo lakói, hogy templo-
mot építenek Szűz Mária tiszteletére, mert
túlélték az Európán végigsöprő járványt. 

Harmadik napon utazásunkat a festői szép-
ségű kisvárosba, a Mincio folyó partján fekvő
Mantova-ba folytattuk. Végigsétáltunk a
Sordello téren, érintve Rigoletto házát. A
Piazza Erbe és a San Lorenzo templom után
megnéztük a Palazzo Ducale épületét Man -
tegna és Rubens festményeivel. Progra mun -
kat Cremona városában, az itáliai reneszánsz
egyik fellegvárában folytattuk. Az uniós
pályázattal elkészült modern múzeumban
megcsodálhattuk és meghallgathattuk többek
közt a Stradivari hegedű csodás hangját, s más
hegedűkészítő mesterek munkáit is. Délután
kirándultunk Lago Maggiore festői partjára
és kis hajókba szállva az Isola Bella szigetre
utaztunk. Itt szabad program keretében megte-
kinthettük a Borromeo család birtokában lévő
kastélyt és az egzotikus növényekkel beülte-

Lombardiai romantika

Olaszország – Garda tavi kirándulás
„Ha van szíved és egy inged, add el az inged, és látogass el a Lago Maggiore környékére”(Stendhal)



tett gyönyörű parkot. A szigeten álló palotát a
17. században III. Carlo Borromeo építette
feleségének, a sziget névadója, Izabella szá-
mára. Nemcsak kívül, de a palota belsejében
is számtalan látnivaló akad, többek közt
felbecsülhetetlen értékű műtárgyak, szőnye-
gek, bútorok, szobrok, festmények és üveg-
csillárok.

Következő úti célunk Verona megtekintése
volt. Verona Európa egyik legromantikusabb
városa, a szerelmesek kedvelt úti célja.
Emellett, a legszebb részei kifejezetten barát-
ságosak, színesek, melyeket nagyon könnyű
megszeretni. Történelmi épületeinek értéke és
fontossága miatt Veronának az UNESCO
2000-ben Világörökségi státuszt adományo-
zott. A városról elsőre mindannyiunknak az
jutott eszébe, hogy itt játszódott a Rómeó és
Júlia, ami ugyanakkor nem igaz történet.
Természetesen a legenda szerint a Piazza delle
Erbe közelében lévő házat, Shakespeare
Rómeó és Júliájának híres erkélyes jeleneté-
nek a színhelyét mi is megtekintettük. A hely

igen zsúfolt, sokan fényképeztetik magukat a
romantikus helyszínen, a falon pedig szerel-
mes levelek ezrei vannak. A ház udvarában
egy bronz Júlia-szobor áll. A Rómeó és Júlia
mellett még két másik Shakespeare-darab
helyszíne is a város: „A makrancos hölgy-
nek”, valamint „A két veronai” is Verona ad
díszletet.

Verona leghíresebb látványossága a Kr. u.
30-ra megépült Aréna, a világ 3. legnagyobb

amfiteátruma. Verona legszebb hídján, a 120
méter hosszú Castelvecchion is átsétáltunk,
ahol utcai zenész adott még kellemesebb han-

gulatot a turistáknak.

A romantikus hangulatú
Verona meglátogatása után
ismét hajókázásra indul-
tunk a Garda tóra. Sir mi -
one kikötőjébe mentünk,
mely település Olaszország
egyik legnagyobb tavának,
a Garda tónak a legfelka-
pottabb üdülőhelye. Maga a
félsziget tulajdonképpen
egy 4 km hosszú és 120 m
széles földnyelv. A félszi-
get eleje egyetlen nagy

sugárút az óváro son kívül. Hosszan nyúlik el
a főút és a vár kapui között. Az út két oldalát
számos luxus szálloda és camping szegélyezi.
Csendes olajfáktól ár nyas hely ez. Gyó gyá -
szati központok találhatók itt, hiszen
Sirmione-ban található termálvíz, a természet
egyik legcsodálatosabb ajándéka ennek a kis
félszigetnek. Ki rán dulásunk egyik legkelle-
mesebb hajókázása, illetve mo torcsónakázása
következett a Garda tavon Gardone városába. 

Kirándulásunk ötödik napján a Comói ta -
von tettünk hajókirándulást Bellagióba. A
Comói tó és környezete szinte leírhatatlan
szépségű, látnivalói elbűvöltek bennünket.
Hihetetlenül gyönyörű látvány a keskeny tó a
magas, hegyek között, a parton sorakozó vil-
lákkal és a pálmafákkal. Sok híresség is bele-
szeretett a táj szépségébe. Többek közt meg-
nézhettük hajónkról George Clooney villáját
is. Como település nemcsak a szép látnivalói,
de rendkívüli fekvése miatt is nagyon hangu-
latos. Como a selyem városa, gyönyörű sely-
meket, kendőket, sálakat lehet itt vásárolni. 

Szomorúan vettük tudomásul, hogy a hato-
dik nap is elérkezett, indulás hazafelé. Útköz-
ben azonban nem hagytuk ki a világörökség
részét képező Vicenza városát, hiszen olyan
történelmi értékű építmények találhatók itt,
mint a Teatro Olimpico, a Piazza Matteotti,
Bazilika stb. Itt nézhettük meg a torinói lepel
másolatát, amelyen a hagyomány szerint
Jézus testének képmása van egy négy méter
hosszú lenvásznon kirajzolódva, ahogyan a
lepelbe helyezték temetésekor. 

Szép, hangulatos, aktív hat napot töltöttünk
Olaszországban. Sok információt kaptunk
idegenvezetőnktől az itáliai hősökről, szentek-
ről, sok templomot, dómot, szent helyeket
látogattunk meg. Úti beszámolómban most
csak ízelítőt tudtam adni a rengeteg látnivaló-
ból, élményből. Jó volt a szállás, megfelelő
volt az ellátás, jó volt a társaság. Ottlétünk
hetében éppen 4 napos ünnep volt Past ren -
goban, ahol az esti rendezvényen megismer-
kedhettünk az egyik olasz néptánccal, a taran-
tellával is. Nyaralásunk utolsó napjaiban már
mindegyikőnk „Buona sera”-t (Jó napot!)
köszönt, s többek közt megtanultuk pincé-
rünktől mit jelent az „ancora un poco” (még
egy kicsit) szó. 

Köszönjük idegenvezetőnknek a tartalmas
tájékoztatót, egyesületünk vezetőjének a szer-
vezést. Minden kedves olvasónak ilyen és
hasonló élményekkel teli utazást, nyaralást
kívánok!

Lumei Joli
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Születések:

2019. június 28-án született
Erdős Krisztián és Pap Mariann 

gyermeke 
ALÍZ

Házasságkötés:

Bonhardt Bernadett és Balázs Milán
házasságot kötöttek 

2019. augusztus 10-én

Anyakönyvi hírek

Híreinkről, programokról többet és részletesebben a www.szigetbecse.hu weboldalon olvashat
LAPZÁRTA: 2019 . november 25. 

Kiadja Szigetbecse Képviselő-testülete. • Felelős szerkesztő: Lumei Sándorné • Felelős kiadó: Szigetbecse jegyzője.
A szerkesztőség címe: Szigetbecse, Petőfi S. u. 34. • e-mail: becsekronika@gmail.com • Nyomda: Press+Print Kft. • 

Megjelenik: kéthavonta

P r o g r a m o k

Szeptember 27. (péntek) Sportnap az Általános iskolában

Szeptember 28. (szombat) 21:00 óra Mihály napi búcsúbál a Művelődési házban

Október 11. Pályaorientációs nap az Általános iskolában

Október 13. 6:00 – 19:00 óra Önkormányzati választás Általános iskolában

Október 14. 17:00 óra: Szüreti mulatság a Nyugdíjas Klubban

Október 25. Oktoberfest az Általános iskolában

November 11. (hétfő) 16:00 óra: Márton napi ünnepség

November 11 – 13-ig (hétfő-szerda) Nyílt napok az Általános iskolában

November 12. (kedd)  17:00 óra: Erzsébet-Katalin bál a Nyugdíjas Klubban

November 19. (kedd) 17:00 óra: Fogadóóra az Általános iskolában

November 30. (szombat) 15:00 óra: Betlehemi jászol előtti ünnepi műsor

December 1. (vasárnap) 16:00 óra: Advent a Nyugdíjas Klub szervezésében

December 3. (kedd) 17:00 óra: Suliváró az Általános iskolában

December 6. (péntek) Mikulás ünnepség az Általános iskolában

December 13 (péntek) Advent az Általános iskolában

December 19. (csütörtök) 17:00 óra: Advent-Karácsonyi műsor az Ált. iskolában

Fákról hulló színes levél
tarka szőnyeget hint elénk,
piros, sárga, rozsdabarna
a fű színét eltakarja.

Vidám, fürge levéltömeg
szalad, repül körbe-körbe,
a szél lazán játszik velük,
odafent már nincsen helyük.

Kopár ágak égbe nyúlnak,
látjuk, az évszakok múlnak,
avart seper sok-sok ember,
így küzdünk a természettel.

Az ősz szomorkásan nevet,
hideg télnek készít helyet,
aludni készül a világ,
lassan kell a télikabát 

Domonkos Jolán

Ősz



Ács Miklós
Ádám Valéria
Ágoston Katalin
Ágoston László
Ágoston Vanda
ALGÉP-BAU KFT
Aqualand Ráckeve
Asók Gábor
Asztalos Csapó Brigitta
Auerbach Péter
Auerbachné Sós Boglárka
Bak László és családja
Bán József
Bán Lilla
Bán Szabolcs
Barbulszki Míra
Bartal Lajos
Bartalné Kovács Éva
Benczúr Sándor
Béres János és családja
Bezsenyi Jánosné
Bobrovácz Attila
Bogdán József
Bogdán Levente
Bojtor Zsófia
Borbély József
Borbély Józsefné
Borbély László
Borbély Lászlóné
Boros Abigél Lili
Boros Bence Dániel
Boros Ferenc
Boros Miló
Brezina Gábor
Brezina Gáborné Viski Mária
Czár János
Czár Péter
Cziráky Istvánné (Piroska)
Cserna Evelin
Csoba Anita
Csoba Attiláné
Csoba Judit
Csoba Nikolett
Csordás Csaba
Csordás Gábor
Csordás Sándor
Csordás Sándorné

Csordásné Csapó Terézia
Csordásné Michélisz Inez
Csöme Kft
Csörgő Tibor és családja
Dávid Juli
Deák Emília
Deák Viktória
Deákné Szabó Anikó
Deminger János
Dózsa Eszter
dr. Ammo Riedl Renáta
dr. Barbulszki Borisz
dr. Barbulszkiné Bódi Edit
dr. Csernyi Zsuzsanna
Dr. Gazsi Gyula / Bravo Boyli
Dr. Horváth Gábor
Dr. Kahib Abdalla
Dr. Kajtár Gábor
Dr. Kajtár István
dr. Mészáros János
Dr. Szécsi Gábor
Drozd család
Dudás Gábor
Erdélyi Vilmos és családja
Fábián Sándor
Fábrik Máté
Falusi Közért/Sári Metál Kft
Faragó Anna
Faragó Márton
Faragó Róbert
Farkas Csenge
Fehér Anna
Fehér Béla
Feigl Béláné
Feigl Donát
Feigl Erika
Feigl Gabriella
Feigl Izabella
Feigl Lipótné
Feigl Szilvia
Fénymásoló Ildikó
Frici Autómentő
Gacs Ilona Irma
Gajdos Györgyné
Garamszegi Péter
Glöckl Dénes
Gonda István

Gonda Sándor
Gózon Lilla
Grimm Csilla
Groszmann Szerelvény
Gubár Imre
Gyergyádes Ágnes
Gyergyádes Éva
Győri Andrásné
Győri Hajni
Győri Judit
Hargitai Anita
Hargitai János
Hargitai Jánosné
Hoffmann Cintia
Hoffmann István
Hoffmann Marcell
Hoffmann Mariann
Hoffmanné Bogdán            

Krisztina
Horgosi Mária
Horovitz Dóra
Horváth – Szabó Szilvia
Horváth Ákos
Horváth Gyuláné
Horváth József
Horváth Szabolcs
Hubai Benedek
Hubai László
id. Jánosi Miklós
id. Pintér András
id. Rácz Ferenc
ifj. Jakab Ferenc
ifj. Jánosi Miklós
ifj. Rácz Ferenc
ifj. Schmidt László
ifj. Zelei János
Ignácz Erika
Illés Ernő
Illés Lajos
Illés Lajosné
Jakab Alexandra
Jakab Ferenc
Jakab Mihály
Jankovics Ferencné
Jánosi Fanni
Jánosi Miklós
Jánosi Miklósné

Jánosi Patrik
Jónak Éva
Juhász Anett
Juhász Anett
Juhász CsanJuhász Edit
Juhász Ferenc és családja
Juhász Károly
Juhász Károlyné
Juhász Krisztina
Juhász Magdolna
Julcsi Varroda
Julcsi Varrodája
Kádár Kornélia
Kalmár Erika
Kalmár István
Kalmár Lászlóné
Kám-Fa Kft.
Kandi Zsuzsi
Kaprinyák Ferencné
Katica  pedikür
Kausitz Károly
Kausitz Károlyné
Kausitz Noémi
Kazsamér Viktor
Kelemen Margit
Kemény István
Keszthelyi Balázs
Keszthelyi Bence
Keszthelyi Ignác
Keszthelyi Ignáczné
Keszthelyi Kevin
Keszthelyi László
Keszthelyi László Mihály
Keszthelyi Máté
Keszthelyi Szilvia
Király Judit
Kis József
Kiss Marianna
Kissné Magyar Piroska
Kobelák Beáta
Koller Ferencné
Kolter Tibor
Kolterné Michélisz Mária
Kovács András
Kovács Áron
Kovács Krisztián
Kovács Zoltán
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Kozmáné Szabó Andrea Kitti
Kramer Péter
Kriskó Alíz
Kriskó Péter
Kulimak Mária
Kun Ferenc
Kun Ferencné Magdolna
Laki József
Laki Péter
Lazur Erika
Leányvári Mária
Lerner Mária
Lipsz Dezsőné
Lipsz Hajni
Lipsz Jánosné
Liszkóczi Zoltán
Loconczy Béla
Losoncz Lajos 
Losonczi Lajosné
Lubianker Dávid
Lukács Virág
Lumei Sándor
Lumeiné Jolika
Majer Györgyné
Majerné Schön Klára
Major József
Major Józsefné
Manger Róbert
Manger Róbertné
Markó László és családja
Mayer Andrea és családja
Mayer Julianna
Mester Miklós
Mesterné Szabó Beáta
Michélisz Anna
Michélisz János
Michélisz Nóra
Mihály Alexandra
Montvai–Stock Ildikó
Montvai Dóra
Montvai Tamás
Montvai Zita
Nagy Erzsébet
Nagy Ferenc
Nagy Ferencné
Nagy Imre
Nagy Imréné
Német Nemzetiségi Önkor-
mány zat Szigetbecse
NIKA Szatócs Kft.

Noska Gábor
Novák Alexandra
Novák István
Oláh Antal
Oláh Csilla
Oláh Dorka
Oláh Szabina
Oláhné Brodmann Katalin
OTP Ráckevei fiók
Őrsi Kende
Őrsi Lelle
Őrsi Levente
Őrsi Pál Attila
özv. Feigl Tiborné
özv. Gögös Béláné
özv. Gyergyádes Farkasné 
özv. Kelemen Istvánné
özv. Mayer Istvánné
özv. Michélisz Jánosné
özv. Molnár Károlyné
özv. Németh Gáborné
özv. Riedl Árpádné
özv. Schmidt Boldizsárné
özv. Szabó Zoltánné
özv. Tuska Árpádné
özv. Vincze Tiborné
Pajor Mária
Pákozdi Pál
Pákozdi Pálné
Pap Pál
Papp Béla
Papp Dezső
Patalenszky Attila
Patalenszkyné Gajdos Mária
Perger Ferenc
Pilczinger Zsolt és családja
Pincsler László
Pintér András
Pintér Magdolna
Pleizer Vendel
Podruzsik Józsefné
Podruzsik Sándor és családja
Posta Gyöngyi
Pullai Jenőné
Puskás Ferenc
Radinkó Ágnes
Radnics László
Répás Emese
Répás László
Répás Tünde

Riedl Árpád
Riedl Béla
Riedl József
Riedl Kornél
Riedl Norbert
Riedl Ramóna
Riedliné Nagy Mária
Riedlné Bogdán Tímea
Római Katolikus Plébánia
Romanóczkiné Kenessey

Ilona
Sárosi Attila
Sárosi Emil
Sárosi Imréné
Sárosi Viktória
Sas Éva
Schmidt Anikó
Schmidt Balázs
Schmidt család
Schmidt Dávid
Schmidt László
Schmidt Márton
Schmidt Mihály
Schmidt Vilmos
Schneck Tibor
Schneckné Bukovszky Judit
Schön Jánosné – Marika
Schőn Klári
Schön Mária
Schwarczenberger Jánosné
Schwarczenberger Károly
Schwarczenberger Kinga
Schwarczenberger Zsolt
Schweissen Quality Kft
Simon Mihály és családja
Soltész Mária
Sorodi László
Sós László
Sós Soma
Sósné Michélisz Edina
Sümegi Ferenc
Szabó Anikó
Szabó Béla
Szabó Dobrai Erika
Szabó Imre
Szabó Szerszámkészítő Kft.
Szabó Zoltán
Szadai Ildikó
Szalai Zsolt
Szaniszló István 

Szeredi Tamás
Szilágyi Lajosné
Szubotics Szilvia
Szűcs Ádám
Szűcsné Hoffmann Ildikó
T. Mezőfi Mária
Takács András
Takács Sándor
Takácsné Wadle Judit
Taligás Sándorné
Tamás Lászlóné
Temesvári Attila
Teplitzki Attila
Teplitzki család
Tihanyi Miklós
Tihanyi Miklósné
Tisztán Ferenc
Tisztán Ferencné
Tisztán Imréné
Tisztán Szilárd
Tóth László
Török Györgyné
Tuska Árpád és családja
Vajas Angéla
Vajas Attila
Vajas Attila Péter
Vajas Dávid
Varga Dávid
Varga Kristóf
Varga László és családja
Varga Lászlóné
Végh Erzsébet
Veszeliné Almási Julianna
Vincze Hanna
Vincze Tibor és családja
Viski Andrea
Viski József
Viski Józsefné
Vroboszky Andrásné
Wágner Bernadett
Wágner Jánosné
Wágner József
Wágnerné Ádám Ildikó
Zelei Anna
Zelei János
Zelei Jánosné – Mayer Mária
Zimmermann Leonhardt
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