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FEBRUÁR 

A Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával videók készültek a helyi nemzetiségi 

múzeumban /Faluház/, melyek megtekinthetők: Facebook Szigetbecse Kultúr Köz közösségi oldalon 

Deminger Ágnes közművelődési szakember feladata többek között a Faluház és egyben a 

Falumúzeumunk üzemeltetése. Nagy lelkesedéssel végzi munkáját. Szívesen tevékenykedik 

a hagyományőrző programok szervezésében, Lumei Sándornéval vállalkozott online 

videofelvételek készítésére.  

 Az 1.Video témája: Életkép – Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony 

https://www.facebook.com/103046271638058/videos/436826737666538 

 

2. Video témája: Speise Kalender; sütés-főzés a Faluházban 

Zimmetkropfn  -fahéjas fánk 

https://www.facebook.com/103046271638058/videos/2848400612095310 

ÁPRILIS 

  3. Video témája: Húsvéti nyúl látogatása a Faluházban 

https://www.facebook.com/103046271638058/videos/1590589224664468 

Az Ulmer Schachtel előtti téren húsvéti dekorációt készíttettünk, ha már a tojásfutást nem szabadott 

megtartani ,így köszöntöttük az ünnepet. 

KÉPEK 

   

 



MÁJUS 

VERTREIBUNG – KITELEPÍTÉS 

2021. május 21-én, a kitelepítés 75. évfordulóján megemlékező ünnepséget 

szerveztünk és koszorúzást tartottunk a kitelepítési emléktáblánál a 

települési önkormányzat képviselőivel közösen. Az ünnepség 

előkészületeként lévő kitelepítési emléktábla elé gyöngykavicsos kültéri 

virágládát vásároltunk és virágokkal beültettük. A kitelepítési emléktábla 

betűi megkoptak, ezért úgy döntöttünk, hogy a táblát készítő Winhardt 

Ferenccel átfestetjük.  

2021. május 21-én, a kitelepítés 75. évfordulóján a Szigetbecséről 

elhurcolt családokról emlékeztünk meg egy kis ünnepség keretében. A 

megemlékező beszéd után a Szigetbecsei Zenebarátok körének tagjai a 

kitelepítésről szóló német és magyar énekeket adtak elő 

Schwarczenberger Zsolt harmonika kíséretével. Ezután Kótai Róbert 

plébános, püspöki biztos német nyelvű könyörgése hangzott el a 

kitelepítettekért. Ezt követte az emléktábla megkoszorúzása 

Szigetbecse Önkormányzata és a Szigetbecsei Német Nemzetiségi 

Önkormányzat részéről.  

 Vasárnap a pünkösdi szentmisén a kiűzött családokért 

imádkoztunk. 

A Szigetbecséről kitelepített családok névsora: Bachleitner, Budai, Deminger, Faith, Feigl, Földi, Fritz, Glöckl, Gulyás, 

Heszberger, Hoffmann, Holndonner, Jónak, Keller, Kirchner, Krausz, Kreisz, Krückler, Lencs, Lerner, Lipsz, Magasitz, 

Mayer, Manger, Magyar, Mathó, März, Podruzsik, Posch, Püschl, Pusch, Reich, Sárospataki, Schmidt, Schwarcz, 

Schwarczenberger, Strohmayer, Stock, Uzelmann, Wandracsek, Weigand, Weisz. 

 

 

 



JÚNIUS 

Az idén először Német nemzetiségi 

napközis táborra adtunk be 

pályázatot, melyen 300 000 Ft-ot 

nyertünk. Így sikerült megoldani 

egy 5 napos táboroztatást a 

Faluházban a gyerekek és a szülők nagy örömére. A részvétel ingyenes volt. A táborozók részére a 

Nemzetközi Duna Napon hajókirándulást szerveztünk a Balabán hajóval, melyre meghívtuk a Sramli partin 

szereplő gyerekeket is. A hajókirándulás költségét önkormányzatunk fizette. /45 000 Ft/ .  

Német nemzetiségi tábor a Faluházban Magyarország Kormánya számos módon segíti a hazánkban élő 

őshonos nemzetiségeket identitásuk, nyelvük és kultúrájuk megőrzésében. Ezek között is kiemelt 

jelentőségűek a tanulók részére szervezett nemzetiségi táborok. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint 

támogató pályázatot hirdetett nemzetiségi táborok 2021. évi költségvetési támogatására. A meghirdetett 

pályázaton 300 ezer Ft-ot nyert el a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat napközis jellegű, 

nemzetiségi népismereti, hagyományőrző tábor céljára. Az elnyert támogatást a Szigetbecsei Német 

Nemzetiségi Önkormányzat a keddi hajókázás, fagyi és üdítő költségeivel egészítette ki. Így valósult meg 

június 28. és július 2. között a német nemzetiségi táborunk, melyet a Faluházban szerveztünk 22 

kisgyermek részvételével. Célunk az volt, hogy a gyermekek a tábor ideje alatt megismerkedjenek a sváb 

kultúrával, a helyi hagyományokkal, a német nyelvvel, és nem utolsósorban jól érezzék magukat. A tábor a 

gyerekek számára ingyenes volt. A napi háromszori étkezés közül az ebédelést az iskola étkezőjében 

bonyolítottuk le. A tábor ideje alatt megismerkedtünk a faluházban lévő helytörténeti gyűjteménnyel, 

beszélgettünk a régi hagyományokról, a falusi életről, régi mesterségekről. Kausitz Erzsi néni segítségével 

nemzetiségi viseletbe öltöztetett fakanál babák születtek. A tábor utolsó napját a becsei hagyományoknak 

szenteltük (tojásfutás, Márton nap, Nepomuki Szent János nap). Volt csoportos quiz, filmvetítés, 

puzzlekirakás és tudáspróba is egyaránt. Június 29-én a Nemzetközi Duna Napon az Ulmer Schachtel 

mintájára készült Balabán hajóval hajókáztunk, amellyel egyben megemlékeztünk a Dunán lehajózó 

őseinkről. Gyönyörködtünk a Duna és a táj szépségében, majd a Czár büfében ebédeltünk, amit vitorlás 

hajó barkácsolása és strandolás követett. Egyik délelőtt ellátogattunk két családhoz, ahol a falusi 

állattartással ismerkedtünk, a bátrabbak örömmel simogatták a kis állatokat. A Tanösvényre is 

kilátogattunk Ági nénivel. Itt megismerkedtünk néhány gyógynövénnyel, rajzoltunk kis könyvecskét a 

látottakról, a szedett növények felhasználásával faliképet készítettünk. Nagyon élvezték a gyerekek a tábor 

minden programját. Egyik kedvenc volt a kézműveskedés. Készítettünk kis állatkákat, repülőket, legyezőt, 

faliképet stb. Német énekeket, játékokat tanultunk, amellyel a Sramli partin szerepeltünk. A tábor 

zárásaként egy izgalmas sportvetélkedőt tartottunk. A programok során mindvégig a jókedv, a vidámság 

volt jellemző. Az önfeledt szórakozás, a kötetlen beszélgetések, az érdekes programok biztosították a 

kellemes kikapcsolódást a gyermekek számára. A tábor szervezése és lebonyolítása Deminger Ágnes, . 

Pilczingerné Major Hajnalka és Lerner Mária munkája volt. Segítségünkre volt 3, középiskolás közösségi 

munkát végző lelkes nagylány. Köszönet Mindenkinek, aki hozzájárult a gyerekek tábori élményeihez 



 

 

  



 

JÚLIUS 

Július 3-án 1 év kihagyással ismét 

megrendeztük a községi önkormányzattal 

közösen az immár hagyományossá vált 6. 

Sramli partinkat. 

Rendhagyó volt az idei parti az időpont és a 

helyszín tekintetében is. 

Az időpontváltozás a miatt történt, mert a 

Szigetzugi Duna napok szervezőbizottsága 

megkeresett azzal a kéréssel, hogy 

kapcsolódjunk be programjukba nemzetiségi 

műsorral. 

A helyszínváltozás pedig a szabadtéri színpadi 

építkezés miatt történt. 

A művelődési ház udvara nagyon kellemes 

helyszíne volt a családias rendezvényünknek. 

A Tóparti Óvoda nagycsoportosai német 

néptáncokkal, a nemzetiségi táborban 

résztvevő gyerekek német játékokkal, a 

Csiribiri mazsorettcsoport a Dunanapok alkalmából a Kék Duna keringővel készültek a műsorra.  

Vendégszereplőink voltak Szigetszentmártonból a Hexerei néptánccsoport és a 25 éves fennállását ünneplő 

Lohr Kapelle. 

Szereplőink megalapozták a bál hangulatát, amely egyre csak emelkedett az utolsó percekig. 

Újdonság volt a gyerekek számára szervezett kézműves foglalkozás, arcfestés és légvár. Mindegyik nagy 

népszerűségnek örvendett a gyerekek körében. 

Köszönet mindenkinek, aki segített a rendezvény szervezésében és lebonyolításában.  



AUGUSZTUS 

A Faluházban a helytörténeti gyűjtemény megnyitásának 

10. évfordulójára- „Szigetbecsei népi vallásosság tárgyi 

emlékei” c. időszakos kiállítás rendezésében sokat 

segítettünk Deminger Ágnes közművelődési 

szakembernek. Előtte a kiállítás két helyiségét 

kifesttettük.  

  

NOVEMBER 

MALENKIJ ROBOT 2021. november 7-én a szentmise után 

megemlékezést tartott a Német Nemzetiségi Önkormányzat a 

MALENKIJ ROBOT ÁLDOZATAIÉRT, majd az Egyházközség, a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Szigetbecse Község 

Önkormányzat kép viselői megkoszorúzták a templom 

kertjében lévő emlékművet. 1944 decembere gyászosan 

végződött sok-sok sváb családnak. Szigetbecsén 1944. 

december 28-án egy orosz katona és egy helybeli ember terelte 

a népet a községházára. Kezükben volt egy lista 118 névvel. Azt 

mondták nekik, hogy 2 hétre mennek a bankházi repülőtérre 

dolgozni, és vigyenek magukkal 2 heti élelmet, meleg ruhát, 

cipőt, ágyneműt. Először Kiskunlacházára vitték őket, majd 

bevagonírozták őket marhavagonokba és elindult a vonat az 

ismeretlen messzeségbe Novidombász, egy kietlen 

bányásztelepülés volt a végállomás. Az orosz téldermesztő 

hidege, a kétségbeesett bizonytalanság, a bányában végzett 

kemény munka nehezen hitette el velük, hogy mindez 

túlélhető. A honvágy is szinte elviselhetetlen volt. A halál pedig 

ott leselkedett és szedte a gyengéket. Vérhas, fertőzések, balesetek, éh- és fagyhalál tizedelte ezeket a legyengült 

szervezetű embereket. Nekik, a közben befejeződött háború sem hozta meg a szabadságot. A betegeket, 

munkaképteleneket 2-3 év után hazahozták. Vézna testtel, kiégett lélekkel, de újra itthon voltak. Az utolsó csoport 

(71 fő) 1949. november 5-én ért haza Szigetbecsére. Sajnos azóta már mindannyian meghaltak. Közülük sokan szép 

kort megéltek. 

 



DECEMBER 

Az adventi gyertyagyújtás alkalmából a Szigetbecse Községért Közalapítvány a gyerekek örömére Mikulásvonatot 

bérelt. Tőlünk anyagi hozzájárulást kértek, amit nagy örömmel teljesítettünk. 

 2018 tavaszán LEADER pályázatot adtunk be az Ulmer Schachtel mellett egy André Kertész szoborra. Az akkori 

árajánlat lejárt és a szoborterv is módosult. Megbízási szerződést kötöttünk Zsin Judit szobrászművésznővel ANDRÉ 

KERTÉSZ szobor tervezése, megalkotása, kivitelezése céljából. Tervek szerint március végére  elkészül a szobor.  


