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Üdvözöljük Szigetbecsén! 

Szigetbecse a Csepel-sziget déli részén, a Ráckevei - (Soroksári) Duna holtága mellett fekszik, 

Budapesttől 50 km-re. Lakóinak száma 1400 fő. 

A szép, rendezett település része a Duna-ág mentén 8,6 km hosszan húzódó üdülő terület, ahol 

580 hétvégi ház található különlegesen szép természeti környezetben. 

A falu a sziget többi településétől eltérően nem tartozott a fejedelmi, majd királyi birtokhoz, 

hanem a Becse-Gergely Nemzetség tulajdonát képezte. A község címere (kígyó az 

országalmával) mind a mai napig őrzi a nemzetség emlékét. 

Először oklevélben 1297-ben fordult elő a falu neve. Az Árpád-házi királyok alatt idegen kézbe 

került, majd a jogos birtokviták eredményeképpen III. András visszaszármaztatta a családnak. 

Nagy Lajos király 1347-ben Becse és Pereg falvakat birtokcserével a királyi birtokhoz csatolta. 

1497-ben Beatrix, Mátyás király özvegyének személyében új tulajdonosa lett a szigetnek. A 

falu 1686-ban elnéptelenedett. A református magyarok Makádra és valószínűleg Ráckevére 

húzódtak. Helyükbe először szerbek, majd stájer, bajor fejedelemségekből és osztrák területről 

1696 körül római katolikus németek érkeztek. Az 1715. évi összeírás szerint 12 család lakott 

Becsén. 

A 18. század elején a falu földesura, Savoyai Jenő herceg segítette a telepeseket. Az ő halála 

után a szigeti uradalomban Mária Terézia lánya, majd később annak a férje a birtokos. 

A II. Világháború harcai a község lakóit emberségből próbára tették. 

1946 – 48 között a német lakosság nagy részét kb. 400 főt kitelepítettek Németországba és kb. 

100 embert Szovjetunióba vittek kényszermunkára (Malenkij robot). 

Az elűzöttek helyére Felvidékről telepítettek ide magyarokat (Észak-Magyarország és 

Szlovákia ma).  

Szigetbecse ma közkedvelt üdülőhely, a vízisportot kedvelők számára kajak-kenu, csónakázási, 

fürdőzési lehetőséggel, kedvenc horgászparadicsom. Az idelátogatók számára szállás, étterem, 

kávézó, élelmiszerüzletek rendelkezésre állnak. Legnevezetesebb kulturális, ill. természeti 

értékeink: André Kertész Emlékmúzeum, Faluház, Életfa szobor, Ulmer Schachtel, Római 

Katolikus Templom, Temető, Holtág, Tőzike tanösvény, Duna holtága. 



Willkommen in Szigetbecse / Wetsch! 

Wetsch liegt im südlichen Teil von der Csepel – Insel, am Ráckeveer – Soroksárer Donau Arm, 

nur 50 km von der Hauptstadt Budapest entfernt. Es hat 1470 Einwohner. Ein Teil dieses 

schönen Ortes schließt das Feriengebiet ein, das sich ca. 8,6 km entlang der Donau erstreckt. 

Dort befinden sich in naturschöner, idyllischer Umgebung 580 Wochenendhäuser. 

Als einziges Dorf auf der Insel gehörte es nicht zum königlichen Landgut, wie die anderen 

Gemeinden, sondern war Besitz des Becse-Gergely Stammes. 

Das Gemeindewappen bewacht bis zum heutigen Tag die Erinnerung an den Becse-Gergely 

Stamm. 

Urkundlich wird Becse erstmals im Jahre 1297 erwähnt. Während der Arpaden-Dynastie (1001-

1301) gelangte es in fremde Hände und konnte dann unter Andreas III.(1265-1301) nach 

Besitzauseinandersetzungen der Familie zurückgegeben werden. 

Im Jahre 1347 hat König Ludvig der Groβe (1326-1382) die Dörfer Becse und Pereg mit 

Landeigentumswechsel ins Königsreich eingeschlossen. Im Jahre 1497 ist Beatrix von Aragon, 

die Witwe von König Matthias Corvinus, (ung. Hunyadi Mátyás, 1443-1490), neue 

Eigentümerin der Insel geworden. Im Jahre 1686 verkleinerte sich das Dorf. Die Umsiedelung 

der reformierten Bevölkerung verzögerte sich nach Makád und Ráckeve. 

An ihrer Stelle kamen zuerst Serben, dann nach dem Befreiungskrieg gegen Türken zogen 

katholische, deutsche Siedler aus der Steiermark und aus dem Fürstentum Bayern her. 

Im Jahre 1715 lebten schon 12 Familien in Wetsch. 

Anfang des 18. Jahreshunderts hat der im Habsburger Haus dienende Feldherr, Prinz Eugen von 

Savoyen (1663-1736) als Gutsherr den angesiedelten Menschen geholfen. Nach seinem Tod 

kam die Insel dem Habsburger Haus in die Hände.  

Der II. Weltkrieg stellte die Einwohner der Gemeinde auf eine harte Probe. Zwischen 1946-48 

wurde der gröβte Teil der ungarndeutschen Einwohner, etwa 400 Menschen nach Deutschland 

vertrieben oder sie wurden zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion verschleppt. (Malenkij Robot). 

An die Stelle der Vertriebener wurden Ungarn aus Nordungarn (heute Slowakei) angesiedelt. 

Szigetbecse ist heute ein beliebter Urlaubsort für die Freak der Wassersportarten, wie z.B. 

Kajak, Kanu, Rudern, Baden, Angeln. Den Touristen stehen Unterkunft, Restaurant, Café und 

Lebensmittelgeschäfte zu Geboten. Unsere bekanntesten Sehenswürdigkeiten und Naturschätze 

sind: das Gedenkmuseum von André Kertész, das Dorfhaus, der Lebensbaum, Ulmer Schachtel, 

die Römische Katholische Kirche, der Friedhof, toter Flussarm der Donau,“Tőzike“ Lehrpfad.  

 

Welcome to Szigetbecse! 

Szigetbecse lies on the south of Csepel Island, next to Ráckeve by a backwater of the Danube, 

just 50 km away from Budapest. It has a population of 1470 people. 

A nice part of the village lies along a 8.6 km long branch of the Danube – a summer house area, 

where there are 580 cottages surrounded by extraordinarily beautiful nature. 

Unlike other villages on the island, Szigetbecse was not a royal property, it was owned by the 

Becse-Gergely family, instead. The village’s coat of arms (a snake with the orb) preserves the 

memory of this family up to this day. 

The first known occurrence of the name of the village dates to 1297. During the reign of the 

House of Árpád, Szigetbecse got out of the possession of the Becse-Gergelys, but Andrew III, 

because of long legal disputes, gave it back to the family. 



King Louis the Great attached Becse and Pereg to the royal possessions by way of a land swap 

in 1347. In 1497 the island became the possession of Beatrix, the widow of King Matthias. In 

1686 the village became deserted. The Hungarian Calvinist population moved back to Makád 

and probably Ráckeve. First, they were replaced by Serbs, then by German-speaking Roman 

Catholic families from Styria, Austria, and Bavaria in 1696. According to the 1715 census, 12 

families lived here. 

At the beginning of the 18th century, the landlord of the village, Prince Eugene of Savoy helped 

the settlers. After his death, the island estate was held by Maria Theresa's daughter, and later by 

her daughter’s husband. 

After the trials of World War II, village residents were divided along ethnic lines and tested 

severely in moral terms; in 1946–48, the German population of about 400 people was deported 

to Germany, and about 100 people were taken to forced labour in the Soviet Union. 

The displaced people have been replaced by ethnic Hungarians from beyond the Slovakian 

border (the area known to Hungarians as Felvidék). 

Today, Szigetbecse is a popular recreational resort area. For people favouring water sports, there 

are facilities of kayak-canoe, boating, swimming, or bathing, and fishing. Visitors find proper 

accommodation, a pleasant restaurant and café, and several shops here. Our most widely known 

cultural and natural sights are the following: André Kertész Memorial Museum, Village House, 

Life-Tree installation, Ulmer Schachtel (“Barge from Ulm”), Roman Catholic church, 

cemetery, the backwater, and the Tőzike (“Summer Snowflake”) Educational Trail. 

 

 

Kérjük, hogy a térkép segítségével tekintse meg falunk nevezetességeit és gyönyörködjön a táj 

szépségében! 

Bitte folgen Sie die Route mit Hilfe der Landkarte! Besichtigen Sie die Sehenswürdigkeiten 

unseres Dorfes und bewundern Sie die Schönheit der Landschaft! 

We invite you to a walk around our village to discover all the sights and the surrounding 

landscape! 

 

****************** 

 

Ráckevei- (Soroksári) Duna-ág 

Szigetbecse az egykori árvizek miatt nem 

közvetlenül a Ráckevei- (Soroksári) Duna-ág 

mellett, hanem a folyótól 600-1000 méterre 

épült, de a közelben húzódó Duna-ág mindig 

fontos szerepet játszott a község életében. A 

folyó a halászat, a környező erdők pedig a 

vadászat lehetőségét biztosították az itt élők 

számára, a náddal pedig házaikat fedték. A 

környéket a vízparti nádas, nyárfás, tölgyes 

részek teszik hangulatossá. 

A Becsei holtág 48 ha-os területe, mely a 

Ráckevei (Soroksári) Duna-ág egyik 



jellegzetes úszólápos része, 1990 óta védett. 

(Natura 2000) A holtágban a nád, a 

harmatkása, a keskeny-és széleslevelű 

gyékények mellett több sásfaj is alkot 

úszólápokat. A holtág legdélibb részén egy 

haltenyésztő telep működik. 

A zsilipek közé szorított Kis-Duna jellegében 

egy “tógazdasággá” alakult. A horgászok 

paradicsomaként is emlegetik. Az ország 

vizeiben előforduló 74 fajból a horgásznaplók 

alapján 41 halfaj létezése igazolt a Kis-

Dunában és a holtág vizeiben a Szigetbecsei 

Horgász Egyesület tagjai és a 

vendéghorgászok örömére. 

A Duna partján található a község 

szabadstrandja, ahol a kényelmet a szabadtéri 

zuhanyzó, öltözőfülkék és mellékhelyiségek 

biztosítják.  

A közeli Királyréten található a nagy fekete 

nyárfa: 

A védelem alatt 

álló, több mint 100 

éves famatuzsálem 

törzsének 

körmérete a 7 m-t, 

átmérője 2,5 m-t, 

magassága a 40 m-

t közelíti. 

Országosan ismert 

nagy fa. 

 

Térkép: itt van 

megjelölve a helye: 

https://dendromania.hu/index.php?old=falista

k&map=ok&megye=&telepules=Szigetbecse

&nemzetseg  

Szigetbecse Törzskörméret: 692 cm, GPS adat 

é.sz.-k.h. (fok, perc, mp):  

47,06,07-18,59,40, Faj: fekete nyár 

 

Ráckeveer – Soroksárer Donau Arm 

Szigetbecse wurde wegen der ehemaligen 

Überschwemmungen nicht direkt neben dem 

Ráckeve-Soroksárer Donau Arm, sondern 

600-1000 Meter vom Fluss entfernt erbaut, 

aber der Donau Arm in der Nähe spielte im 

Leben der Siedlung immer eine wichtige 

Rolle. Der Fluss, die Fischerei, die 

umliegenden Wälder gaben für die hier 

Lebenden Möglichkeit zu der Jagd. Ihre 

Häuser wurden durch Rohr bedeckt. Die 

Gegend ist durch dem Ufer Rohr, den Espen-, 

und Eichenwäldern stimmungsvoll. 

 

Das Gebiet des toten Flussarmes in Wetsch 

mit 48 ha ist ein charakteristischer 

Schwimmmoor-Teil des Soroksarer Donau 

Armes und es ist seit 1990 ein Schutzgebiet. 

(Natura 2000). In dem toten Flussarm bilden 

das Rohr, die „Glyceria Maximas” die 

schmal-, und weitblätterige Rohrkolben und 

mehrere Binsenarten Schwimmmoore. Im 

südlichen Teil des toten Flussarmes gibt es 

eine Fischzüchterstation.  

 

Die zwischen den Schleusen gezwungen 

Klein-Donau wurde zu einer „Seewirtschaft”. 

Dieses Gebiet wird als Paradies der Angler 

genannt. Aus den 74 Fischarten in dem 

Gewässer des Landes gibt es hier anhand von 

den Anglertagebüchern 41 Fischarten, 

worüber sich die Mitglieder des 

Anglervereines in Szigetbecse und die 

Gastangler sehr freuen.  



Auf dem in der Nähe liegenden „Királyrét” 

befindet sich eine große, schwarze Espe. Der 

unter dem Schutz stehende 100-jähriger Baum 

hat Umfang mit 7 Meter, den Durchmesser mit 

2,5 Meter und er ist 40 Meter hoch. Dieser 

Baum ist in dem ganzen Land bekannt.  

 

Am Ufer der Donau gibt es den Strand der 

Gemeinde, auf dem der Komfort durch die 

Freiduschkabine, die Kabinen und die Toilette 

gesichert wird.  

Landkarte: hier ist seine Stelle: 

https://dendromania.hu/index.php?old=falista

k&map=ok&megye=&telepules=Szigetbecse

&nemzetseg  

Szigetbecse Stammumfang 692 Zentimeter, 

GPS-Daten Nordosten (Grad, Minute, 

Sekunde). 47,06,07-18,59,40. Art: schwarze 

Espe. 

 

The Ráckeve (Soroksár) Danube Branch 

Owing to former experiences of floods, 

Szigetbecse was not established directly 

beside the side-arm of the Danube, it was 

distanced about 600–1000 meters away from 

the bank, instead; nevertheless, the nearby 

river has always played an important role in 

the life of the village. The river provided fish, 

while the surrounding woods provided the 

opportunity of hunting for the inhabitants, 

who covered their houses with thatch. The 

atmosphere of the surrounding landscape is 

made idyllic by the reeds, poplars, and oak-

woods of the area. 

 

The 48 ha area of the Becse Backwater, being 

a typical floating island bog ecosystem of the 

Dead Danube, was declared to be a nature 

reserve in 1990 (now a Natura 2000 area). The 

floating islands of the backwater consist of 

plant species like the common reed, the great 

manna grass, different types of typha (with 

narrow and broad leaves), and various sedges. 

At the Southern end of the backwater, there is 

a fish breeding plant. 

 

The Little Danube, after being domesticated 

by forcing it between sluice-gates, has turned 

into a kind of “lake farm”. It is also called the 

paradise of anglers. From among the 74 fish 

species of the country, the anglers’ logbooks 

record 41 verified species in the waters of the 

Little Danube and the Becse Backwater – 

much to the delight of the members and guests 

of the Fishing Association of Szigetbecse. 

 

The village has a free riverside beach, where 

dressing cabins, toilets, and an open-air 

shower provide comfort for visitors. 

 

The great black poplar is in the nearby 

Királyrét area of the settlement. The more than 

100-year-old tree is known nationwide and 

under legal protection; it is almost 40 meters 

high, while the perimeter and the diameter of 

its trunk are 7 and 2.5 meters, respectively. 

You can find its exact marked location here – 

see GPS data in map: 

<https://dendromania.hu/index.php?old=falist

ak&map=ok&megye=&telepules=Szigetbecs

e&nemzetseg>. 

 

******** 

 



Magyar Zarándokút 

 (7. szakasza a Felsőszentiván-Ráckeve-

Szigetbecse táv, a 8. szakasz a Szigetbecse-

Tass-Dunavecse táv) 

A Magyar Zarándokút egy keresztény 

szellemiségű út. A barátság, békesség, 

szeretet, elmélyülés és megnyugvás útja. A 

hazai szent helyeket érintve, Esztergomból 

vezet Máriagyűdre. Különböző történelmi 

utakat (római út, Árpád-kori utak, 

jeruzsálemi zarándokút, keresztes hadjáratok 

útja, Szent Jakab út, stb.) érintve halad 

északról déli irányba országhatártól 

országhatárig. A zarándokút szigetbecsei 

szakasza itt halad el a Ráckevei - (Soroksári) 

Duna mentén.  

 

Ungarische Wallfahrt 

Die Ungarische Wallfahrt (die 7. Strecke 

Felsőszentiván-Ráckeve-Szigetbecse, die 8. 

Strecke Szigetbecse-Tass-Dunavecse) 

Die Ungarische Wallfahrt ist ein Weg im 

Sinne der Christenlehre. Das ist ein Weg der 

Freundschaft, des Friedens, der Liebe, des 

Vertieft seins und der Beruhigung. Die 

Wallfahrt führt durch die ungarischen 

heiligen Plätze von Esztergom bis 

Máriagyűd. Diese Fahrt betrifft die 

verschiedenen historischen Wege, wie z.B. 

römischen Weg, Wege aus dem Alter von 

dem Árpád-Haus, Pilgerfahrt nach Jerusalem, 

Kreuzzüge, den Weg von Sankt Jakob etc. 

und sie führt aus dem Norden nach dem 

Süden, von der Landesgrenze bis zur 

Landesgrenze. Die Wetscher Strecke der 

Wallfahrt führt hier den Soroksárer Donau 

Arm entlang.  

 

Hungarian Pilgrimage 

Szigetbecse is a part of the path of the 

Hungarian Pilgrimage: its 7th section 

(Felsőszentiván—Ráckeve—Szigetbecse) 

ends, while its 8th section (Szigetbecse—

Tass—Dunavecse) starts here. The 

Hungarian Pilgrimage is a Christian 

pilgrimage. It focuses on friendship, peace, 

love, meditation, and tranquillity. It comes 

from Esztergom, and after going through holy 

sites of the country, its finishing point is in 

Máriagyűd; it touches or crosses various 

historic roads (Roman roads, roads from the 

age of the Árpáds, the path of the Jerusalem 

pilgrimage, the route of medieval crusades, 

the Way of St. James etc.), while going from 

the North down to the South, from border to 

border. The Szigetbecse section of the route 

drives along the bank of the Ráckeve 

(Soroksár) Danube Branch 

 

******** 

Rendezvénytér – fitneszpark – játszótér 

A Balassi téri tó felújítása 2005-ben 

fejeződött be és ekkor alakították ki körülötte 

a sétányt is a pihenő padokkal.  

A tó mellett található a közösségi ház, 

amelyhez 2014-ben épült meg a kültéri 

rendezvényeknek helyet adó színpad. A 

Magyar Faluprogramban való pályázati 

támogatással az önkormányzat a téren álló 

közösségi épületet felújította, kibővíttette a 

színpad feletti tető megépítésével és 

vizesblokkal.  



A közösségi épület mellett játszótér és 

fitneszpark szolgálja a szabadidő hasznos 

eltöltését. A fitneszpark eszközeit LEADER 

pályázati támogatással, önerő biztosításával 

és lakossági önkéntes munkával a 

Szigetbecse Községért Közalapítvány 

telepítette. 

 

Veranstaltungsplatz – Fitnesspark - 

Spielplatz 

Der See auf dem Balassi Platz wurde 2005 

erneuert. Da wurden rund um den See ein 

Parkweg und viele Bänke gestaltet. Neben 

dem See befindet sich das 

Gemeinschaftshaus, zu dem 2014 eine 

Außenbühne zugebaut wurde. Die 

Stadtverwaltung in Wetsch ließ mit einer 

Bewerbungshilfe im ungarischen 

Dorfprogramm das auf dem Platz stehende 

Gemeinschaftshaus renovieren. Über die 

Außenbühne wurde auch ein Dach gebaut. 

Neben dem Gemeinschaftshaus gibt es einen 

Spielplatz und einen Fitnesspark. Der 

Fitnesspark wurde mit Hilfe von 

Bewerbungshilfe von LEADER, von 

Selbsthilfe und mit der Arbeit der  

Freiwilligen (Szigetbecse Községért 

Alapítvány) errichtet. 

 

 

Event space – fitness park -- playground 

The recultivation of the pond at Balassi 

Square was completed in 2005, when a 

promenade with benches was also formed 

around it. Neighbouring the pond, you can 

find the Community Centre, to which a stage 

for outdoor events was also built in 2014. The 

building of the Community Centre was 

renovated by the municipal government 

through the support of an application to the 

Hungarian Village Program – plumbing and 

a roof over the stage were also added. Beside 

the Community Centre, a playground and a 

fitness park provide an opportunity of 

spending leisure in a useful and beneficial 

way. The tools of the fitness park were 

installed by the Public Foundation for Village 

Szigetbecse through the foundation’s own 

resources, through the voluntary work of the 

people of the village, and through the 

financial funding from a LEADER 

application programme 

 

 

******** 

 

Ulmer Schachtel /Ulmi dereglye/ 

A 150 éves török uralom Magyarország 

gazdaságát évszázadokkal vetette vissza, 

rengeteg munkaerőre volt szükség. 

1689. augusztus 11-én I. Lipót császár 

kibocsátotta az első Habsburg népesedési 

pátenst, mely kedvezményeket ígért a 

betelepülőknek. 



A Csepel-szigeti német falvakat Savoyai Jenő 

telepíttette be, a betelepülők ilyen Ulmer 

Schachtellel érkeztek, amely jellegénél fogva 

csak lefelé az áramlással úszva volt 

használható.  

A célállomáson ezeket az „egyutas 

dereglyéket" szétszedték, a fát pedig eladták 

vagy megépítették belőle az első házaikat. 

Ez a hajó emlékmű és szimbólum is egyben. 

A magyarországi németek múltjának egy 

darabját megőrizve kapocs a jövő irányába. 

 Emléket állít őseinknek, akik Bajorországból 

és Stájerországból, hazára leltek, és kemény 

és becsületes munkájuknak köszönhetően 

hazájuknak érezték ezt a földet. 

 A hajó a Hoffnung/Remény nevet kapta, 

hiszen a letelepedők azon akaratát jelképezi, 

hogy új hazára találjanak, de egyúttal ne 

adják fel nyelvüket, szokásaikat.  

A Széchenyi 2020 - LEADER pályázaton 

nyert támogatásból készíttette a Szigetbecsei 

Német Nemzetiségi Önkormányzat az 

emlékhajót 2020 őszén.  

 

Ulmer Schachtel 

Die durch 150 Jahre wesenhafte türkische 

Herrschaft verhinderte die Entwicklung und 

das Wachstum der ungarischen Wirtschaft. 

Unser Land brauchte viel Arbeitskraft. Am 

11. August 1689 gab Lipot der Erste das erste 

Bevölkerungsgesetz aus. Lipot der Erste 

versicherte darin den Ansiedlern 

Vergünstigungen. Die deutschen Dörfer auf 

der Csepel-Insel ließ Prinz Eugen von 

Savoyen ansiedeln. Die Ansiedler kamen mit 

Ulmer Schachtel an, die man wegen ihres 

Charakters nur strömungsabwärts benutzen 

konnte. Als die Ansiedler mit diesen 

Schachteln ankamen, zerpflückten es und sie 

verkauften die Hölzer oder sie bauten ihre 

ersten Häuser daraus.  

Diese Schachtel ist sowohl ein Symbol als 

auch ein Denkmal. Sie bedeutet eine 

Verbundenheit zwischen der Vergangenheit 

und der Zukunft der Ungarndeutschen. Mit 

dieser Schachtel kann man sich an unsere 

Vorfahren erinnern, die aus Bayern und aus 

der Steiermark kamen und die dank ihren 

harten und gewissenhaften Arbeiten dieses 

Gebiet als ihre Heimat fühlten.  

Das Schiff bekam den Namen „Hoffnung". 

Der Name soll auf die Hoffnung unserer 

Ahnen auf ein neues, besseres Leben 

hinweisen, sowie auch auf unsere Hoffnung 

darauf, dass wir unsere Sprache, Kultur, 

Traditionen und Identität bewahren können.  

Die Deutsche Nationalitätsverwaltung in 

Wetsch ließ dieses Denkmal mit Hilfe der 

Bewerbungshilfe von Széchenyi 2020 

LEADER im Herbst des Jahres 2020 bauen.  

 

Ulmer Schachtel / “Barge from Ulm” 

The 150-year-long Ottoman rule set 

Hungary’s economy back with centuries; the 

country severely needed workforce in an 

enormous amount. Emperor Leopold I issued 

the first Habsburg edict on population on 11th 

August 1689, promising favours for settlers 

who immigrate to Hungarian territories. The 

German villages of Csepel Island were settled 

by Eugene of Savoy; the immigrants arrived 

by boats called “Ulmer Schachtel” [“Barge 

from Ulm”] – a special kind of boats being 

able to swim only with the stream, that is, 

downwards the Danube. Upon arrival, the 

immigrants took their “one-way” boats to 

pieces, and sold the wood, or used it up for 

building their first houses. 



This boat is a memorial and a symbol at the 

same time. It is an incarnation of the past of 

the Danube Swabians serving as a bridge to 

the future. It commemorates our ancestors, 

who came from Bavaria and Styria to find a 

new home here and established a new 

community in this land through their hard 

work and decent mentality. The boat got the 

name “Hoffnung” – that is: “Hope” –, as it 

symbolises the will of the settlers to find a 

new home without giving up their original 

language and traditions. It was erected by the 

German National Minority Self-Government 

of Szigetbecse through the financial support 

of the Széchenyi 2020 – LEADER 

application programme in autumn 2020

 

********

Életfa  

Az életfára a harmadik évezredben született 

gyermekek tűzzománc emblémáját helyezik 

fel a szülők minden évben az anyák napi 

ünnepség keretében. Az életfa emlékeztet az 

itt születettekre, erősíti a kötődést a 

községhez. Nemes Ferenc fafaragó népi 

iparművész alkotása, a tűzzománc 

emblémákat Fodor Piroska iparművész 

készíti, a szobor fölötti boltíves tető Katona 

József asztalos munkája.  Szigetbecse 

Községért Közalapítvány állíttatta 2007-ben. 

" Ez a föld a Tiéd, ha elmész, visszavár! " 

 

Lebensbaum 

Auf den Lebensbaum setzen die Eltern die 

Embleme der im 3-ten Jahrtausend geborenen 

Kindern am Muttertagfest jedes Jahr auf. Der 

Lebensbaum lässt uns an die hier geborenen 

Kinder erinnern und stärkt die Verbindung 

der Einwohner an ihre Gemeinde.  

Das Werk von Holzschneider - 

Kunstgewerbler Ferenc Nemes wurde die 

„Für Szigetbecse Öffentliche Stiftung“ im 

Jahr 2007 aufgestellt. Die Embleme werden 

von der Kunstgewerblerin Piroska Fodor 

bereitet, und das gewölbte Dach über dem 

Denkmal ist die Arbeit des Tischlers József 

Katona. „Dein ist dieses Land, wenn du 

weggehst, erwartet Dich zurück.“ 

 

 

Tree of Life 

On every Mother's Day since the year 2000, 

the names of every child born in the village 

are inscribed with enamel plates by the 

parents on this statue. The Tree of Life 

reminds us of the children born here and 

strengthens the ties within the village. The 

statue was created by the wood-carving folk 

artist Ferenc Nemes, the enamel plates are 

prepared by industrial artist Piroska Fodor, 

while the vaulted roof over the statue was 

produced by joiner József Katona; the 

memorial was erected by the Public 

Foundation for Village Szigetbecse in 2007. 

“This land is yours, if ever you leave, it will 

await your return!” 

 

******** 

 

 

 

 



Szent István templom emlékhelye 

A park közepén álló kereszt őrzi Szigetbecse 

első templomának emlékét, mely 1200-1300 

között épült Szent István vértanú tiszteletére. 

A Holtág és környéke természetvédelmi 

terület. Az innen induló Tőzike tanösvény az 

ártéri terület növény- és állatvilágát mutatja 

be. A tanösvény elején kalandpark, kilátó és 

fedett tűzrakóhely várja a kirándulókat. A 

kalandparkot és a fedett tűzrakó helyet a 

Szigetbecse Községért Közalapítvány 

építtette LEADER pályázati támogatással.  

 

In der Mitte des Parks zeigt ein Kreuz mit 

Korpus, dass zwischen 1200 - 1300 hier die 

erste Kirche der Gemeinde stand, die ihren 

Namen von Stephan dem Heiligen, dem 

ersten Märtyrer bekam.  

Der Donau Arm und seine Umgebung stehen 

unter Naturschutz.  

Von hier abgehende „Tőzike“ Lehrpfad zeigt 

die Pflanzen- und Tierwelt des 

Überschwemmungsgebiets. Am Anfang des 

Lehrpfades gibt es einen Abenteuerspielplatz, 

einen Aussichtsturm, und einen überdachten 

Kamin. Der Abenteuerplatz und der 

überdachte Kamin ließ „Für Szigetbecse 

Öffentliche Stiftung“ mit Hilfe einer 

Bewerbungshilfe von LEADER gebaut 

werden.  

 

St. Stephen's Church memorial area 

The cross in the middle of the park preserves 

the memory of the first church of Szigetbecse, 

which was built between the 13th and 14th 

century in honour of Martyr St. Stephen 

The backwater and its surrounding are a 

protected natural area. The Snowflake Nature 

Trail, which starts from here, shows the 

variety of flora and fauna of the floodplain. 

At the beginning of the educational trail, there 

is an adventure park, a look-out, and a roofed 

fire pit – all open for visitors. They were built 

by the Public Foundation for Village 

Szigetbecse through the funding from a 

LEADER application programme. 

 

******** 



Húsvét Szigetbecsén 

Egy különleges hagyomány Szigetbecsén a 

tojásfutás. Ezt a szokást a 18. században 

Stájerországból bevándorló családok hozták 

magukkal. 

A Petőfi utcában hosszú sorba lerakják a 

tojásokat. A sor végén egy asztal áll. 

Zenével kezdődik a ceremónia. A fiúk 

galopplépésekkel többször végigfutnak a 

tojássoron, közben 1-1 tojást a távolba, néha 

a publikum közé dobnak. Ha az asztalhoz 

érnek felállnak rá, táncolnak és isznak egy 

pohár bort. Így folytatódik ez 10-12-szer. A 

tojásfutás alkalmából húsvéti tojáskiállítás is 

megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 

épületében.  

 

Ostern in Wetsch 

Eine besondere Tradition in Wetsch ist der 

Eierlauf. 

Diesen Brauch haben die im 18. Jh. 

zugezogenen Familien aus Steiermark 

mitgebracht.  

Die Eier liegen auf der Petőfi Str. in einer 

langen Reihe. Am Ende der Reihe steht ein 

Tisch. 

 Mit Musik beginnt die Zeremonie. Die 

Burschen laufen mit Galoppschritten 

mehrmals bis zum Ende der Eierreihe, 

zeitweise werfen sie je ein Ei in die Ferne, 

manchmal in das Publikum.  

Wenn sie an den Tisch gelangen, steigen sie 

darauf, tanzen und trinken ein Glas Wein. So 

geht es 10-12-mal. In diesem Anlass ist 

immer eine Ostereierausstellung im 

Bürgermeisteramt zu besichtigen.  

 

Easter in Szigetbecse 

The egg-run is a special tradition in  

 

Szigetbecse, which was brought and 

introduced by the families who immigrated 

from Styria in the 18th century. 

The event procedure is the following: A long 

row of eggs with a table placed at the end are 

lined up in a street of the village (actually, the 

Petőfi Sándor Street), then the ceremony 

begins with music and two boys galloping 

along the line of eggs repeatedly; during their 

run, they randomly throw eggs into the 

distance, sometimes into the audience; when 

they reach the table, they climb upon it, dance 

and drink a glass of wine; this goes on 10 to 

12 times. On the occasion of the egg-run, an 

exhibition of Easter eggs arranged at the 

Mayor’s Office can be visited as well. 



********

 

Sváb házak - Nepomuki Szent János 

szobor 

A török ellen folytatott felszabadító háború 

után a17. sz. végén, 18. sz. elején 

Stájerországból és a bajor fejedelemségből 

római katolikus németek érkeztek a faluba. Itt 

volt régen a falu főutcája. 

Az itt látható 1800 – 1900-as években épült 

szép tornácos, vaskerítéses sváb házak a falu 

gyöngyszemei. 

Az idetelepült német családok állíttatták itt az 

1993 - ban újra felállított Nepomuki Szent 

Jánosnak a vízimolnárok, hajósok, halászok 

védőszentjének szobrát. 

A szobor talapzatán látható az 1838 - as árvíz 

magassági szintje.  

 

Schwäbische 

Häuser - St. 

Johann von 

Nepomuk 

Nach dem 

Befreiungskrieg 

gegen die 

Türken zogen 

katholische, deutschsprachige Siedler aus der 

Steiermark und aus Bayern am Ende des 17. 

Jahrhunderts, und am Anfang des 18. Jh.-s ins 

Dorf. Hier war früher die Hauptstraße des 

Dorfes. 

 

 Die schönen schwäbischen Häuser mit 

Eisenzäunen sind wertvolle Perlen des Dorfes 

aus den Jahren 1800–1900. 

Die deutschen Ansiedler errichteten hier die 

Statue des Hl. Johann von Nepomuk, der der 

Schutzpatron der Wassermüller, Schiffsleute 

und Fischer ist. 

Am Fundament der Statue sieht man die 

Wasserhöhe von 1838. 

 

 

Swabian houses – St. John of Nepomuk 

After the liberation war against the Turks at 

the end of the 17th century, the beginnings of 

the 18th century saw the migration of 

Catholic German-speaking settlers from 

Styria and Bavaria. 

Their houses constituted the main street of the 

village somewhile in the past. 

The beautiful Swabian houses with iron 

fences and beautiful veranda are precious 

pearls of the village, dating back to the 19th 

and early 20th century. 

The German settlers erected the statue of St. 

John of Nepomuk, the patron saint of water 

millers, sailors, and fishermen. The statue 

was erected in 1993. 

At the base of the statue, you can see the high-

water mark of the flood of 1838. 

 



******** 

Római katolikus templom 

Szigetbecse lakossága zömmel katolikus. A 

Szent Mihály arkangyalnak szentelt római 

katolikus plébániatemplom a település 

szellemi és spirituális életének egyik 

legfontosabb helyszíne és egyik helyi 

védelem alatt álló építészeti értéke is. A 

templom alapkövét 1802-ben Frideczky 

Ferenc ráckevei esperes tette le. 1802-1804 

között Mária Krisztina főhercegnő férje, 

Albert herceg támogatásával készült el az 

egytornyos épület. Az egyhajós copfstílusú 

templomot egyenes záródású szentély zárja 

le, az épület jobb oldalához fél nyeregtetős 

sekrestye kapcsolódik. 

A templom díszesen kifestett sík mennyezete, 

orgonakarzata, szószéke és Szent Mihályt 

ábrázoló oltárképe máig fennmaradt. A 

templom több kisebb felújításon esett át, jó 

állapotú, környezete rendezett.  

A főbejárattól balra egy kőkereszt talapzatán 

örökítették meg az I. világháborúban 

elesettek nevét (29 fő), jobbra a 

Szigetbecséről „Malenkij robotra” 1944-ben 

elhurcoltak emlékműve található. A templom 

falára a kitelepítés emlékére 1995-ben, majd  

 

a Felvidékről betelepített családok emlékére 

2017- ben márványtáblát helyeztek el. 

 

 

Die Römische Katholische Kirche 

Die Einwohner von Wetsch sind vorwiegend 

katholisch. Die für Erzengel Sankt Michael 

gewidmete Kirche ist einen der wichtigste 

Platz des intellektuellen und spirituellen 

Lebens der Gemeinde. Dieses Baudenkmal 

steht auch unter lokalem Schutz. Der 

Grundstein der Kirche legte Dean Ferenc 

Frideczky nieder. Mit der finanziellen 

Unterstützung von dem Prinzen Albert, der 

Ehemann von Mária Krisztina wurde 

zwischen 1802-1804 das traditionelle 

Gebäude mit einem Turm gebaut. Die Kirche 

mit Zopfstil ist mit einem gerade 

angebundenen Altarraum verschlossen. Zu 

der rechten Seite des Gebäudes wurde eine 

gieblige Sakristei zugebaut. 

Die Deckenmalerei der Kirche, die 

Orgelgalerie, die Kanzel der Kirche und das 

Altarbild von Sankt Michael erhielten sich 



bis zum heutigen Tag. Die Kirche wurde 

mehrmals renoviert, jetzt ist sie in gutem 

Zustand, ihre Umgebung ist geordnet.  

Links vom Haupteingang wurde auf dem 

Sockel eines Steinkreuzes die Namen der im 

Ersten Weltkrieg gestorbenen Menschen (29 

Personen) verewigt, rechts ist das Denkmal 

für die aus Wetsch im Jahre 1944 zur 

Zwangsarbeit in die Sowjetunion 

verschleppten (Malenkij Robot) Menschen 

zu sehen. Zur Erinnerung der Aussiedlung 

wurde im Jahre 1995 und dann im Jahre 2017 

zur Erinnerung an die Besiedelung der 

Familien aus Hochland /Felvidék an die 

Wand der Kirche eine Gedenktafel aus 

Marmor aufgestellt.  

 

 
 

Roman Catholic church 

Szigetbecse is resided mainly by people 

belonging to the Roman Catholic 

denomination. The Roman Catholic parish 

church is dedicated to Saint Michael the 

Archangel, and it is one of the most important 

site and institution of the spiritual life of the 

village; what is more, it is a part of cultural 

inheritance, an architectural asset, a listed 

historic building being under local protection. 

The foundation-stone of the church was laid 

by Ferenc Frideczky, dean of Ráckeve, in 

1802; the one-tower building was built 

between 1802 and 1804 with the support of 

Prince Albert, husband of Duchess Maria 

Christina. The Rococo-Classicistic church 

building is consisted only a nave closed by a 

linear chancel; a sacristy with a mono-pitched 

roof is attached to its right-hand side wall. 

The ornamentally painted flat ceiling, the 

organ and choir gallery, the pulpit, and the 

altarpiece depicting Saint Michael have 

survived up to this day. The building has been 

renovated several times, it is in a good state 

of preservation, and its surrounding is 

orderly. 

 

The names of the casualties of World War I 

(29 persons) are written on the base of the 

stone cross standing left to the main entrance; 

to the right, you will find the memorial of 

those carried off to “Malenki Robot” (i.e., 

forced labour camps in the Soviet Union) in 

1944. Marble tablets commemorating the 

deportation of people of German origin from 

the village and the families resettled to the 

village from Upper Hungary were placed on 

the wall of the church in 1995 and 2017. 



******* 

André Kertész Emlékmúzeum 

André Kertész (1894-1985) a XX. sz. 

kiemelkedő fotóművésze. A művész 

gyermekkori nyarait töltötte becsei 

rokonainál, ahol művészi pályáját 

meghatározó élményeket gyűjtött. 1987-ben 

megnyílt emlékházában személyes tárgyai 

közül néhány és 119 szignált kép (a művész 

ajándéka) látható. Halálának 20. 

évfordulójára emléktáblát állított a Községi 

Önkormányzat a Makádi út 4. szám alatt. 

2021 őszére – LEADER pályázati forrásból 

és egyéb támogatásból az Emlékmúzeum 

udvarán a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

szobrot állíttat a művész emlékére, melyet 

Zsin Judit szobrászművész készít. 

 

Gedenkmuseum André Kertész 

André Kertész (1894-1985) ist der 

weltberühmte Fotokünstler des 20- sten 

Jahrhunderts. In seiner Kindheit hat er viel 

Zeit hier, bei seinen Verwandten verbracht, 

wo er viele Erlebnisse aus seinem 

Künstlerleben gesammelt hat. 

In dem 1987 eröffneten Gedenkmuseum sieht 

man einige persönlichen Gegenstände und 

119 signierte Originalaufnahmen von ihm 

(Geschenk von Kertész). 

Zu dem 20.-sten Jubiläum seines Todes hat 

der Gemeinderat eine Gedenktafel in den 

Zaun Makádi Str.4. aufgehängt. Im Herbst 

2021 wird die Deutsche 

Nationalitätsverwaltung der Stadt mit 

Bewerbungshilfe von LEADER eine Statue 

zur Erinnerung an den Künstler aufgestellt, 

die von Bildhauerin Judit Zsin hergestellt 

wird. 

 

André Kertész Memorial Museum 

André Kertész 

(1894–1985) was an outstanding 

photographer of the 20th century.  

The artist spent his childhood summers with 

his relatives here, where he gathered career 

defining experiences. In this memorial house, 

which was opened in 1987, some of his 

personal items as well as 119 pictures taken 

by him, gifted and signed by the artist, are 

exhibited. 

On the 20th anniversary of Kertész's death, 

the local council placed a memorial plate at 4 

Makádi Street. By autumn 2021, through 

LEADER application funding and other 

resources, the German National Minority 

Self-Government will erect a statue of the 

artist in the courtyard of the memorial 

museum, created by sculptor Judit Zsin. 



********

Temető és környéke 

A táblával szemben áll Szent Vendelnek, az 

állatok és pásztorok védőszentjének szobra. 

Erre hajtották ki régen az állatokat a közös 

legelőre. 

A szépen gondozott temető érdekessége a 

régi sírkövekből felállított kerítés. A 

bejárattal szemben áll a 2. világháború hősi 

halottjainak (48 fő) emlékműve.  

 

 

 

Der Friedhof 

und seine 

Umgebung 

Links von uns 

steht die Statue 

von Sankt 

Wendelin, dem 

Schutzpatron der 

Tiere und Hirten. 

Früher haben die 

Hirten hierauf 

das Vieh auf die Gemeindewiesen getrieben. 

Eine Besonderheit des schön gepflegten 

Friedhofs ist ein Zaun der alten Grabsteine. 

Gegenüber dem Eingang steht das Denkmal 

des zweiten Weltkrieges (48 Personen). 

 

Graveyard and surroundings 

From us to the left, stands the statue of Saint 

Wendelin, the patron saint of livestock and 

shepherds. Originally, here drove the path 

where the animals were led to the common 

pasture. 

 

An interesting feature of this well-kept 

cemetery is the fence made from old 

gravestones. 

A memorial dedicated to the heroes who lost 

their lives in World War II (48 persons) 

stands opposite the entrance. 

******** 

Petőfi Sándor Művelődési Ház A közművelődési munka fő színtere a 

művelődési ház. 1960-ban épült, 2005-ben és 

2020-ban EU-s pályázatból felújították. Több 

közösségi rendezvénynek, kiállításoknak, 

civilszervezetek összejöveteleinek ad helyet. 

A Művelődési Ház épületében 2021-ben 

ismételten megnyílt a községi könyvtár. A 

közösségi rendezvények szervezéséhez a 

Szigetbecse Községért Közalapítvány 



hangtechnikai berendezést vásárolt, melyhez 

szintén LEADER pályázatból kapott 

támogatást.  

 

Kulturhaus Sándor Petőfi 

Das Zentrum der öffentlichen Bildung ist das 

Kulturhaus. Es wurde im Jahr 1960 gebaut. 

Im Jahre 2005 wurde es durch die finanzielle 

Hilfe der EU erneuert. Da ist ein geeigneter 

Platz für zahlreiche Veranstaltungen, 

Gemeindefeste, Ausstellungen, 

Zusammenkünfte der Zivilorganisationen. 

Hier öffnete man im Jahre 2021 wieder die 

Bibliothek. Zur Organisation der 

Veranstaltungen kaufte die „Öffentliche 

Stiftung für Szigetbecse“ Geräte zur 

entsprechenden Tontechnik mit der 

finanziellen Hilfe der Bewerbung von 

LEADER.  

 

 

Petőfi Sándor Cultural Centre 

The educational workshop is the main venue 

of the cultural centre. After being originally  

 

 

built in 1960, it was renewed in 2005, through 

funding gained from an invitation to tender of 

the European Union. It hosts a lot of 

community events, exhibitions, and meetings 

of NGOs. The municipal library re-opened in 

the Cultural Centre in 2021. The Public 

Foundation for Village Szigetbecse has 

purchased audio equipment for the institution 

to enable it to organize high quality 

community events – the purchase took place 

through the financial support of a LEADER 

application programme

 

******** 

Faluház 

A sváb építészet jegyeit hordozó paraszház 

felújítása 2010-ben történt meg. Az épület 

állandó, illetve időszakos kiállításoknak, a 

kialakított közösségi tér pedig a 

hagyományok ápolásához kapcsolódó 

programoknak ad helyet. Az állandó kiállítás 

az 1940-es évek elején épült parasztház 

berendezéseit – szoba, konyhabútor, 

használati eszközök – mutatja be a korabeli 

tipikus elrendezésnek megfelelően. A 

kovácsműhely és a szükséges mezőgazdasági 

gépek, eszközök a melléképületekben kaptak 

helyet. 

 

Dorfhaus/Bauernhaus 

Das Bauernhaus, das die Charakterzüge der 

schwäbischen Architektur trägt, wurde im 

Jahre 2010 renoviert. Das Gebäude bietet für 

ständige – und Wechselausstellungen einen 

Platz, in dem zustande gebrachten 

öffentlichen Raum finden Programme zur 

Pflege der Traditionen statt. Die ständige 



Ausstellung zeigt die Einrichtungsgegen 

stände des im Jahre 1940 gebauten 

Bauernhauses, Zimmer- und Küchenmöbel, 

Gebrauchsartikel in typischer Anordnung des 

Zeitalters. Die Werkstatt eines Schmiedes 

und die nötigen landwirtschaftlichen 

Maschinen und Gegenstände haben in einem 

Nebengebäude ihren Platz bekommen. 

 

 
 

Village House 

This farmhouse, bearing the marks of 

Swabian architecture, was renovated in 2010. 

 

The building hosts a permanent and a 

temporary exhibition, and it has a public 

space created for all kinds of tradition-related 

programmes. The permanent exhibition of 

traditional farmhouse equipment, kitchen and  

rooms, with tools and furniture, shows a 

typical arrangement of the 1940s. A 

blacksmith’s shop and some of the most  

 

characteristic traditional farm machineries 

were arranged in the outbuildings of the same 

peasant’s home. 

                    

 

 

 

Programok: 

 

1. Húsvéti tojásfutás és tojáskiállítás. húsvéti bál 

2. Majális 

3. Anyák napi ünnepség  

4. Gyertyaúsztatás – május 16. 

5. Sramli parti - május vége 

6. „Sziget” kerékpáros teljesítménytúra – május vége 

7. Falunap – augusztus utolsó szombatján 

8. Mihály napi bál 

9. Márton napi felvonulás 

10. Mikulásfutás 

11. Adventi gyertyagyújtás – Betlehemi jászol állítása 

 

 



Szálláshelyek 

 
Ssz szálláshely neve szálláshely címe fh. elérhetőség 

1. DUNAI 

NYARALÓ 

Szigetbecse, Keszeg sor 142. 6 grandiosa1213@gmail.com 

30/675-9175 

2. DUNAI   NAPOS 

NYARALÓ 

Szigetbecse, Napospart sor 

205. 

8 rackevenyaralo@gmail.com 

20/464-6964 

3. DUNAPARTI 

SZÁLLÁS 

Szigetbecse, Keszeg sor 115. 4 steixnercsaba@gmail.com 

70/947-0903 

4. MARGARÉTA 1-

2 panzió 

Szigetbecse, 094/24 hrsz. 

831/6 

24 70/418-0450 

szazmagyarfalukft@gmail.com 

5. SZÁZSZORSZÉP Szigetbecse, Réti u. 18. 

(094/26 hrsz.) 

8 70/418-0450 

partihazszigetbecse@gmail.com 

6. NEFELEJCS 1-2 

panzió 

Szigetbecse, 094/22 hrsz. 

831/8 

24 70/418-0450 

partihazszigetbecse@gmail.com 

7. DUNAI 

SZÁLLÁS 

Szigetbecse, Napospart sor 

69. 

6 erika780801@freemail.hu 

20/993-9029 

8. BECSE 

APARTMAN 

Szigetbecse, Királyréti 

Dunasor 79. 

4 70/420-5605 

vackor101@gmail.com 

9. KIRCHNER 

nyaraló 

Keszeg sor 125. 6 20/5260-902 

istvan.kirchner@freemail.hu 

10. ÁGI  HÁZ Szigetbecse, Királyréti 

Dunasor 66. 

9 30/6326-853 

magi50@invitel.hu 

11. KOMP HÁZ Szigetbecse, Királyréti 

Dunasor 136. 

8 30/6326-853 

magi50@invitel.hu 

12. KESZEG LAK Szigetbecse, Keszeg sor 225. 6 30/6326-853 

magi50@invitel.hu 

13. MOBIL HÁZ Szigetbecse, Keszeg sor 226. 6 30/6326-853 

magi50@invitel.hu 

14. FISH-Wick 

Vendégház 

Szigetbecse, Keszeg sor 221. 6 30/3719-021 

szigetgast@gmail.com 

15. Liliom Szigetbecse, 094/23 hrsz 8 70-418/0450 

partihazszigetbecse@gmail.com 

16.  

Rózsa-Pipacs 

 

Szigetbecse, 094/24 hrsz. 

8 70/418-0450 

szazmagyarfalukft@gmail.com 

17. Borostyán-

Levendula 

Szigetbecse, 094/25 hrsz 8 70/418-0450 

partihazszigetbecse@gmail.com 

18. ANDREA 

Horgásztanya 

Szigetbecse, Napospart sor 

141. 

3 30/444-1343 

hunyas.tibor@outlook.hu 

19. BECSEI 

Horgásznyaraló 

Szigetbecse, Napospart sor 

81. 

6 gyorgyi1.s@gmail.com 

30/999-0267 

20. BECSEI 

Horgásznyaraló II. 

Szigetbecse, Napospart sor 

80. 

6 gyorgyi1.s@gmail.com 

30/999-0267 

21. Gyermek 

Horgásztábor 

Szigetbecse, Réti u. 6. terület 

egység 

11 

30/350-8819 

Pálvölgyi Tibor elnök 

2300 Ráckeve, Bercsényi u. 57. 

22. Szigetbecsei 

Horgásztanya 

Szigetbecse 093/2 hrsz 29 BALOGAN@KR.POLICE.HU 

70/319-4334 

23. Big Carp Home Szigetbecse 2753 3 dunasor75@gmail.com 

30/341-3935 

24. Becsei Vendégház 

1 

Szigetbecse, Királyréti 

Dunasor 278., 2310/20 hrsz 

6 becseinyaralok@gmail.com 

20/928-1725 

25. Becsei Vendégház 

2 

Szigetbecse, Napospart sor 

168., 2662 hrsz 

6 becseinyaralok@gmail.com 

20/928-1725 

26. Becsei Vendégház 

3 

Szigetbecse, Királyréti 

Dunasor 162., 2894 hrsz) 

4 becseinyaralok@gmail.com 

20/928-1725 

27. Királyréti 

Vendégház 

2321 Szigetbecse, Királyréti 

Dunasor 173. (2883 hrsz) 

6 kiralyretivendeghaz@gmail.com 

30/593-8175 
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Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal  

 

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 

2321 Szigetbecse, Petőfi S. u. 34. 

Tel.: 06-24/513-510, Fax.: 06-24/513-511 

Központi e-mail cím: szigetbecse@szigetbecse.hu 

 

Az ügyfélfogadás rendje a székhelyen  Hétfő  13.00 - 18.00 óráig 

                                                                  Szerda 8.00 – 16.00 óráig 

                                                                  Péntek 8.00 – 12.00 óráig  

 

André Kertész Emlékház 

2321. Szigetbecse, Makádi u. 40. 

Nyitva: május 1- től szeptember 30-ig szombat, vasárnap 11.00 -17:00 óráig 

Elérhetőség: szigetbecsekulturkoz@gmail.com, Tel: 06-24-789-236 

 

Faluház 

2321. Szigetbecse, Makádi u. 59. 

Nyitva: május 1-től szeptember 30-ig, péntek 10.:00 -15.30 óráig 

Elérhetőség: szigetbecsekulturkoz@gmail.com, Tel: 06-24-789-236 

 

Könyvtár: 

2321. Szigetbecse, Makádi u. 43. 

Nyitva: október elejétől május végéig   kedd és péntek: 8:00-11:00 és 12:00-15.30 

                                                                      csütörtök           8:00-11:00 és 12:00-17.30 

Nyitva: június elejétől szeptember végéig: kedd                 8:00-11:00 és 12:00-15.30, 

                                                                        szerda             12:00-15.30 

                                                                        csütörtök         8:00-11:00 és 12:00-17.30 

                                                                        péntek              8:00-10:00 

 

Elérhetőség: szigetbecsekulturkoz@gmail.com Tel: 06-24-787-499 

 

Háziorvos 

Rendelési idő   Hétfő          13:00-16:00 óra             

                          Kedd            9:00-12:00 óra             

                          Szerda        13:00-16:00 óra             

                          Csütörtök    9:00 -12:00 óra             

                          Péntek         9:00-12:00 óra              

  

Rendelkezésre állási idő: hétfőtől csütörtökig: 07.00 - 17.00 óra, péntek: 07.00 - 12.00 óra 

Háziorvosi rendelő telefonszáma: 24-417-179. 

Címe 2321. Szigetbecse Makádi u. 42. Elérhetőség: rendelobecse@gmail.com 

Rendelési és készenléti időben a háziorvos a 06-30-194-0213 telefonszámon elérhető 

 

Központi orvosi ügyelet 

Péntek 12.00 órától hétfő reggel 7.00 óráig, valamint ünnepnapokon előző nap délután 5.00 órától 

ünnep utáni nap reggel 7.00 óráig a Ráckeve, Szent István tér 5.sz. alatt működő központi orvosi ügyelet 

fogadja a betegeket. Telefon: 24/385-342.  

 

Szigetbecse weboldala: www.szigetbecse.hu 

Facebook: Szigetbecse Község Önkormányzat hivatalos oldala 

                  Szigetbecse Kultur köz  

                  Szigetbecse a mi kis falunk 

                  Becse Sziget 

mailto:szigetbecsekulturkoz@gmail.com
mailto:szigetbecsekulturkoz@gmail.com
http://www.szigetbecse.hu/

