
1.) Tájékoztatás a 2023-ban aktuális kulturális programokról, tervezett 

rendezvényekről 

 

A Szent Márton Közösségi Színtér a törvényi előírásoknak megfelelően alap közművelődési 

feladatokat lát el. 

 

Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások köre: 

• A művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük 

segítését, helyszín biztosítását. 

• A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését  

 

A közösségi színtér nem önálló intézmény, az önkormányzat szakfeladat keretében a 

polgármesteri hivatal működteti, költségvetését az önkormányzat költségvetése tartalmazza. 

Forrásai: saját bevétel, központ költségvetésből származó állami hozzájárulás illetve a pályázati 

források, melyeket a 2023-as évben is figyelemmel kísér, ha lehetőség nyílik rá, pályázunk.  

Ezzel is biztosítva a minél szélesebb palettájú rendezvények megvalósítását a jövőben is! 

 

A 2022. szeptemberében személyi változás volt a kultúrház életében, de a rendezvények a helyi 

és civil szervezetek munkája a színtér élete, és a Mártoni Fórum szerkesztése továbbra is 

zavartalanul működött. 

 

További együttműködésben közös programok, községi ünnepek szervezése, rendezvények 

lebonyolításának segítése és helyszín biztosítása a : 

• Köznevelési intézményekkel 

• Egyházakkal 

• Nemzeti Művelődési Intézettel 

• a Német Nemzetiségi Önkormányzattal 

• Szigetszentmártoni Általános Iskolával 

• a Vöröskereszt helyi képviseletével 

• a hagyományőrző, művészeti és civil szervezetekkel 

• a Faluszépítő és Segítő Egyesülettel 

• a Meseudvarral 

• a Mártoni Játékokkal 

• az oktatási és egészségügyi szűrésekkel, 

• és a lakodalmaknak is  

helyszínt biztosít a közösségi színtér. 

 

A szolgáltatási tervezetben a programok, rendezvények, próbák heti, havi, illetve aktuális 

jellegűek, melyek gyakoriság szerint egyszeri illetve rendszeres rendezvények. 

 

A heti programok: 

• Hexerei tánccsoport 

• Lohr Kapelle zenekar 

• S.t. Martin Volkstanz 

• Mártoni Fúvószenekar 

• Mártoni kórus próba 

• Iskolai tánc 

• Schuster Andrea által tarott zeneóra 



• Roberta által tartott Hipp-Hopp órák 

• Lengyel Claudia által tartott tornaórákat. 

• Református egyház keretein belül Kiss Gergely tart istentiszteletet vasárnaponként és 

hétköznapokon különböző foglalkozásokat. 

 

A havi programok: 

• A kulturális Baráti Kör ismeretterjesztő előadásai 

• Vásár 

• Schuszter Andrea által szervezett Monarchia Bérletes előadások 

• Schuszter Andrea által szervezett pályázati rendezvények megvalósítása (koncertek, 

előadások, matinék) 

• Thália Tanoda színházi előadásai 

• Disco 

• Szabó Ibolya által tartott, Mese felnőtteknek 

 

2023-ra tervezett programok, nagyobb rendezvények, szervezés alatt álló programok: 

 

• Schuszter Andrea által szervezett Monarchia Bérletes előadások 

• Thália Tanoda színházi előadásai 

• Sramli partik 

• Január 14. Cirkusz 

• Január 25 Véradás? 

• Március 4. Asszonybál 

• Március 1848-as forradalom ünnepe 

• Húsvéti rendezvények-áprilisban 

• Gyereknap-májusban 

• Május 5 Ifjúsági focikupa megnyitó 

• Május 6 Ifjúsági focikupa bál 

• Május 20 Kórustalálkozó 

• Június 3. Nemzetiségi ballagóbál 

• Augusztus 20.-i államalapítás ünnepe 

• Szüreti felvonulás 

• Október 6. Az aradi tizenhárom emlékezete 

• Október 23.-i megemlékezés 

• Október 28 Székelybál 

• November 6-10. Márton-hét 

• November 11. Márton-héti bál 

 

Ezen kívül tervezhető még: 

• „Te szedd” közös szemétszedés az önkormányzat szervezésében  

• Jeles és világnapokhoz való csatlakozás programokkal, felhívásokkal 

• Mikulás 

• Karácsonyi koncert 

• Nyugdíjas karácsony 

 



A rendezvények, programok folyamatosan, időszerűen hirdetésre kerülnek a kultúr Facebook 

oldalán, plakátokon a faluban és az önkormányzat honlapján, illetve a Mártoni Fórumban. 

 

Sikerekben és rendezvényben gazdag évet kívánok mindenkinek! 


