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Tisztelt Szigetszentmártoni Polgárok!

A Mártoni Fórum idei első számában kívánok Önöknek

minden jót az új esztendőre. Az esetek túlnyomó részében a

jókívánságok megszokásból jönnek, és igazából végig sem

gondoljuk, hogy pontosan mi az a kívánság, amiről azt gon-

doljuk, hogy boldoggá teheti a másik életét. Ha mégis konk-

rét kívánságokat kellene megfogalmazni, akkor – emberi mi -

voltunkból adódóan – legtöbbször többet, szebbet vagy job-

bat kívánnánk. 2020 azonban megtanított minket arra, hogy

ahhoz, hogy egy év boldog legyen – legtöbb esetben – bőven

elegendő, ha az új esztendő nem vesz el tőlünk semmit, és a

dolgaink nem fordulnak rosszabbra. Sajnos a mögöttünk álló

évünket sokunk számára áthatotta a veszteség, a félelem, a

lemondás és a kilátástalanság érzése. Nem meglepő ez, hi -

szen egy olyan globális és komplex kihívással szembesül-

tünk, amihez hason-

lót generációk óta

nem tapasztaltunk.

A mögöttünk álló

esztendőt értékelve

a végtelenségig so -

rolhatnánk a ne ga tí -

vumokat egyéni, ne m-

zeti és globális vi -

szonylatban egy a -

ránt. Ugyanakkor

nem feledkezhetünk

meg azokról a pozití-

vumokról sem, amik-

nek köszönhetően

el  mondhatjuk, hogy

már látható az alagút

vé ge. Há lá val és büszkeséggel nyugtázhatjuk, hogy a ma -

gyar emberek ös sze fogásának és áldozatkészségének kö -

szön  hetően si került felvennünk a harcot a vírus szerteágazó

negatív hatásaival szemben. Elmondhatjuk, hogy az egész-

ségügy, az intézmények és a közigazgatás a legintenzívebb

időszakokban is megőrizte működőképességét, ahogy a gaz-

dasági termelés túlnyomó része és a lakosság ellátottsága is

folyamatos volt. Természetesen voltak szektorok és szerep-

lők, amelyeket a járvány minősítetten is térdre kényszerített.

Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy a munkáltatók és munka-

vállalók együttműködésének, valamint a különböző kormány-

zati beavatkozásoknak köszönhetően a legtöbb magyar vál-

lalkozás és család bizakodással várhatja, hogy a közeljövő-

ben megkezdődik a helyzet normalizálódása. Éppen ezért

köszönet és hála jár mindazoknak, akik az egészségügyben,

a szociális el látórendszerben, a nevelési-oktatási intézmé-

nyekben, a rend védelmi szerveknél, személy- és teherszállí-

tásban, a közigazgatásban, a kereskedelemben és a gazda-

ság egyéb területein a szokásosnál is nagyobb bátorságról és

szolidaritásról tettek tanúbizonyságot. Kívánom, hogy a vész-

terhes időkben tanúsított összetartozás és tisztelet élje túl a

vírushelyzetet, és a várva várt „békeidőben” is segítse nem-

zetünk boldogulását.

Fontos eredmény, hogy az államháztartás rendelkezett

annyi tartalékkal, vezetőink pedig annyi elkötelezettséggel,

hogy a vírus példátlan gazdasági rombolása ellenére nem-

csak nem történt visszalépés a családvédelmi akcióterv te kin -

tetében, hanem sikerült azokat tovább bővíteni és egyéb se -

gítő intézkedéseket meghozni. E körben fontos kiemelni a hi -

teltörlesztési moratórium bevezetését és meghosszabbítását,

amely rengeteg magyar családot mentett meg az anyagi elle-

hetetlenüléstől. Szintén örömre ad okot – többek között – a

Helyi közélet, nemzetiség és kultúra 2021. április

Egy év a vírussal – zárva várjuk a tavaszt
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Szigetszentmárton Község Önkormányzatának a
járványveszély alatt hozott lakosságot érintő döntései:

Mivel Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről

szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel és a veszélyhelyzet

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépé-

séről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdette ismét a

veszélyhelyzetet, ezért annak idején alkalmazni kell a

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4)

bekezdését, amelynek értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt

a polgármesterek hozhatnak döntést a képviselő-testület és

annak bizottsága(i) feladat- és hatáskörében. A felhatalmazás

alapján Szigetszentmárton polgármestere, Bencs Tamás az

alábbi határozatokat hozta egyszemélyes polgármesteri dön-

téssel:

A 2020. év november 25. napi, a képviselő-testület jog-

köré ben hozott egyszemélyes polgármesteri döntések:

• 138-142/2020. (XI.25.) sz. határozatokkal zárt adatkezelés-

sel döntött a szociális ügyekben.

A 2020. év december 10. napi, a képviselő-testület jog-

köré ben hozott egyszemélyes polgármesteri döntések:

• 143/2020. (XII.10.) sz. határozattal döntött az önkormány-

zati tulajdonú üzleti vagyonkörbe tartozó Szigetszentmárton

belterületi 1042 és 1043 hrsz. alatti ingatlanok értékesítésé-

ről a Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Kép -

viselő-testülete általi 126/2020. (X.21.) határozattal elfoga-

dott pályázati kiírás alapján.

A 2020. év december 15. napi, a képviselő-testület jogkö ré  -

ben hozott egyszemélyes polgármesteri döntések:

• 144-145/2020. (XII.15.) sz. határozatokkal zárt adatkeze-

léssel döntött a szociális ügyekben.

13. havi nyugdíj fokozatos visszavezetése, az új lakások áfá -

jának jelentős csökkentése, a gyermeket nevelő családok

számára az illetékmentesség, valamint 3 millió forint összegű

felújítási támogatás lehetővé tétele is. 

Szintén komoly siker, hogy – az egyszeri 500 ezer forintos

juttatás mellett – példátlan mértékű előrelépés történt az

egészségügyben dolgozók javadalmazása terén is, továbbá

jelentős szigorítások lépnek életbe a hálapénz visszaszorítá-

sa érdekében. E két lépésnek köszönhetően okkal bízhatunk

abban, hogy az előttünk álló időszakban az egyészség ügy -

ben egy olyan versenyképes életpályamodell indul, amely

biztosítja a kellő létszámú és – nemzetközi szinten is – kima-

gasló színvonalú szakemberekre épülő ellátást mindannyiunk

számára. 

Bár a koronavírus teljes mértékben áttematizálta a helyi,

regionális és globális politikát, a migrációt és radikális libera-

lizmus térnyerését, valamint a „renitens” nemzetállamok meg-

regulázását kívánó politikai és gazdasági erők – sokszor a

valós problémák kezelése helyett és azok ürügyén – tovább

munkálkodtak a 2020-as évben is. Komoly nemzeti siker,

hogy Hazánk sikeresen ellenált a Magyarország ellen intézett

támadásoknak, és sikerült érdekeinket úgy megvédeni, hogy

nem kellett értékeinket feláldozni. Tettük ezt annak ellenére,

hogy az ellenzéki erők nemcsak ellendrukkerként, titkon kí -

vánták Hazánk bukását, hanem tevékenyen, nyílt sisakkal

har coltak a Magyarországot zsarolni próbálók oldalán. 

Tisztelt Szigetszentmártoni Polgárok!

A nehézségek ellenére nem telt el úgy a 2020-as év, hogy

térségünket érintően ne történjenek pozitív előrelépések.

Ezek közül kiemelendő az egyik legáltalánosabb érdeklődés-

sel bíró M0-ás déli szakaszát érintő felújítás befejezése, külö-

nös tekintettel arra, hogy a kivitelezés során felléptek olyan

nem várt kihívások is, amelyek akár a felújítás jelentős elhú-

zódását is eredményezhették volna. Szintén pozitív változást

hozott az, hogy térségünkben egy újonnan kialakított, harma-

dik fel- és lehajtóá́g épült meg az M0-s északi oldalán, ja vítva

a közlekedést. Okkal bízhatunk továbbá abban, hogy a közel-

jövőben a déli oldalon megépülő csatlakozási pont to vábbi

fejlődést eredményez. 

Szintén bizakodásra ad okot, hogy az elővárosi közleke-

dési fejlesztés komplex tervének részeként megkezdődött a

gyártelepi HÉV átjáró rekonstrukciójának tervezése. Ugyan -

ezen program keretében kerülnek új járművek is forgalomba,

amelyek szintén nagyban hozzájárulnak majd a térségi tö -

megközlekedés színvonalának növekedéséhez. 

Szigetszentmárton a 2020-as év nehézségeinek ellenére

is sikeresnek mondhatja magát, hiszen az Agrárminisztérium

az országfásítási program részeként 26 díszfával járult hozzá

az egészségesebb környezet megteremtéséhez, a Magyar

Falu Programnak köszönhetően pedig megvalósulhatott a

művelődési ház teraszának felújítása és befedése, elkészült

a Horgásztanya bekötőút, a Liget utca, a Márton köz és a Ha -

lász utca egy szakaszának aszfaltburkolattal történő lefedé-

se, valamint a belterületi zöldfelületek karbantartaśát é́s a

hó́eltakarítását́ segítő ̋ traktor is megérkezett.

Idén talán még az előző évinél is több fejlesztés valósulhat

meg, mivel a Magyar Falu Programban további pályáza to kon

keresztül nyújt az állam támogatást az itt élők életminőségé-

nek javítása érdekében. Ennek segítségével a Vasút utca egy

szakaszán megújulhat a járda, az iskolaépület és a tornate-

rem is felújításra kerül, a temető fejlesztéséhez az önkor-

mányzat és a Katolikus Egyház is kap támogatást, emellett

pedig a helyi identitástudat erősítése érdekében egyházi

közösségszervező személy foglalkoztatásához is érkezik

fedezet.

Tisztelt Polgárok!

A 2020-as esztendő kendőzetlenül és húsbavágóan vilá-

gított rá arra, hogy semmit sem vehetünk magától értetődő -

nek, legyen az egy munkahely, egy félelem- és maszkmentes

találkozás, egy éttermi vacsora, egy kirándulás, szerettünk

ölelése vagy éppen egy családi vagy közösségi rendezvény.

Mindannyiuknak kívánom, hogy a mögöttünk álló vesztesé-

gek és nehézségek éppúgy, mint a sikereink adjanak erőt az

előttünk álló kihívásokhoz, továbbá ahhoz, hogy a járvány-

helyzet elmúlásával jobban tudjuk értékelni mindazt a jót,

amit a járvány egy időre elvett tőlünk és amiben korlátozva

voltunk. 

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő
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• 146/2020. (XII.15.) sz. határozattal zárt adatkezeléssel dön-

tött a jegyzői határozattal szembeni fellebbezés elutasításá-

ról és a jegyző határozatának helyben hagyásáról.

A 2020. év december 29. napi, a képviselő-testület jogkö ré -

ben hozott egyszemélyes polgármesteri döntések:

• 147/2020. (XII.29.) sz. határozattal döntött a közterület-fel-

ügyeletről. 

• 148/2020. (XII.29.) sz. határozattal döntött az önkormány-

zati tulajdonú üzleti vagyonkörbe tartozó Szigetszentmárton

belterületi 1039 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről a Szi -

getszen t márton Község Önkormányzatának Képviselő-testü-

lete általi 126/2020. (X.21.) határozattal elfogadott pályázati

kiírás alapján.

Megalkotta a helyi adókról szóló 17/2010.(XII.17.) önkormány-

zati rendelet módosításáról szóló 17/2020.(XI.26.) önkormány-

zati rendelet hatálybalépéséről szóló 19/2020. (XII.30.) önkor-

mányzati rendeletet. Ebben úgy rendelkezett, hogy a korábban

megalkotott módosító rendelet nem lép hatályba, tehát 2021.

január elsejével nem történik változás a korábbi adózásban.

Megalkotta a közterület-felügyeletről szóló 20/2020. (XII.30.)

önkormányzati rendeletet. Ezzel felállította a településen 2021.

januárjától a közterület-felügyeletet, és szabályozta annak

működését.

A 2021. év január 13. napi, a képviselő-testület jogkörében

hozott egyszemélyes polgármesteri döntések:

• 1-2/2021. (I.13.) sz. határozatokkal döntött a 2020. évi szú-

nyoggyérítés végrehajtásáról, a 2021. évi szúnyoggyérítés

elő készítéséről. Ennek kapcsán a 2020. évi szúnyoggyéríté-

si feladatok elvégzéséről szóló beszámolót elfogadta, és a

2021. évre vonatkozóan a biológiai szúnyoggyérítéshez

szükséges szúnyoglárva tenyészőhely térképezését meg-

rendelte, Sziget  szent miklós várossal az együttműködési

megállapodást megkötötte.

A 2021. év január 25. napi, a képviselő-testület jogkörében

hozott egyszemélyes polgármesteri döntések:

• 3-5/2021. (I.25.) sz. határozatokkal zárt adatkezeléssel

döntött a szociális ügyekben.

A 2021. év január 29. napi, a képviselő-testület jogkörében

hozott egyszemélyes polgármesteri döntések:

• 6/2021. (I.29.) sz. határozattal a Szigetszentmártoni Polgár -

mesteri Hivatal alapító okiratát módosította a közterület-felü-

gyelőségre tekintettel.

• 7/2021. (I.29.) sz. határozattal felülvizsgálta az önkormány-

zat költségvetésének 2019. évi maradványát. Az Önkor-

mányzat és szervezetei 2019. évi beszámolójában rögzített

maradványának felülvizsgálatáról készített Önellenőrzési

jegyzőkönyveket elfogadta és jóváhagyta. Egyben elrendel-

te, hogy Szi get szentmárton Község Önkormányzata eseté-

ben kimutatott jelentős összegű, pozitív eltérés a költségve-

tés bevételi és kia dás előirányzatában kimutatásra kerüljön.

• 8/2021. (I.29.) sz. határozattal véleményezte az általános

iskola felvételi körzetét, támogatta, hogy az továbbra is a

települési közigazgatási határhoz igazodjon.

• 9/2021. (I.29.) sz. határozattal a nemzetiségek jogairól szóló

2011. évi CLXXIX. törvény 80. (2) bekezdése alapján a Szi -

get szent mártoni Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött

együttműködési megállapodást felülvizsgálta, azt változatlan

formában fenntartotta.

A 2021. év február 25. napi, a képviselő-testület jogköré -

ben hozott egyszemélyes polgármesteri döntések:

• 10/2021. (II.25.) sz. határozattal megállapította, hogy

Szigetszent márton Község Önkormányzat Képviselő-testü-

letének kép viselői és a Képviselő-testület bizottságainak

nem képviselő tagjai határidőben eleget tettek a Ma gyar -

ország helyi ön kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

törvény 39. § (1) be kezdése által részükre és hozzátartozóik

részére előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

• 11/2021. (II.25.) sz. határozattal Szigetszentmárton Község

Önkormányzata Ráckeve Város Önkormányzatával a böl-

csődei ellátás biztosítására irányuló feladatellátási megálla-

podást kötött.

• 12/2021. (II.25.) sz. határozattal elfogadta a Stabilitási Tör -

vény 3. §. (1) bekezdésén alapuló, az önkormányzat stabili-

tásáról szóló megállapításokat, amelyben kimutatásra került,

hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem

tervez az elkövetkező 5 évre várhatóan.

• 13/2021. (II.25.) sz. határozattal meghatározta a polgár-

mester 2021. évi szabadságolási ütemtervét.

•  14/2021. (II.25.) sz. határozattal hozzájárult a Szigetszent -

már toni Gesztenyés Óvoda 2021. július 19-től 2021. augusz-

tus 13. napjáig tartó nyári bezárásához.

• 15/2021. (II.25.) sz. határozattal a közbeszerzésekről szóló

2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglalt köte-

lezettségének eleget téve megállapította, hogy az Önkor-

mány zatnak 2021. évben a hatályos éves költségvetési ren-

delete alapján nincs olyan tervezett beruházása, amely a

közbeszerzési törvény előírásai alapján közbeszerzési eljá-

rás alá esne.

• 16/2021. (II.25.) sz. határozattal a fogorvosi körzet működ-

tetésére vonatkozó feladatellátási szerződést kötött Dr.

Kóródi Róbert fogorvossal. Így továbbra is a Szigetújfaluban

lévő fogorvosi rendelő biztosítja a fogorvosi ellátást.

Megalkotta az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló

1/2021. (II.26.) számú önkormányzati rendeletét.

A 2021. év március 11. napi, a képviselő-testület jogköré -

ben hozott egyszemélyes polgármesteri döntések:

• 17/2021. (III.11.) sz. határozatában döntött arról, hogy pá -

lyázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló

fejlesztések támogatásra. A pályázat alcélja a belterületi

utak, járdák, hidak felújítása. A pályázati összköltség bruttó

11.605.158 Ft, az igényelt támogatás mértéke 85%, bruttó

9.864.384 Ft, a saját erő mértéke 15%, bruttó 1.740.774 Ft.

Nyertes pályázat esetén a Szigetszentmárton Völgy utca

(248/1 és 248/3 hrsz.) és Telkes utca (640/1 hrsz.) önkor-

mányzati ingatlan, út felújításával bruttó 11.605.158 Ft össz-

költségű beruházás valósulhat meg.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.

(II.13.) rendeletének módosításáról szóló 2/2021. (XI.12.)

önkormányzati rendeletével kiigazította a 2020. évi költségve-

tését a zárszámadás előkészítése érdekében.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a döntések jegyzőkönyvei,

előterjesztései és a képviselői véleményezési lapok megtalál-

hatóak a www.szigetszentmarton.hu weboldalon. Továbbá a

rendeletek részletes és hatályos szövegét megismerhetik a

www.szigetszentmarton.hu és a www.njt.hu oldalakon! 
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Polgármesteri beszámoló
Szeretném röviden összefoglalni és tájékoztatom a már to ni -

akat, hogy a legutóbbi híradásom óta a koronavírus okozta jár-

ványveszély és krízishelyzet kapcsán milyen helyi intézkedé-

sek vannak folyamatban a település lakosságának érdekében.

Folyamatos az iskoláskorú gyermekek étkezésének bizto -

sítása a Ráckevei Városi Konyhával való együttműködés sel,

amely igénybe vehető továbbra is bármely helyi lakos vendég-

étkezésének biztosítására.

Igény szerint segítséget nyújtunk a rászoruló időskorúak

ré szére az alapélelmiszerek, gyógyszerek beszerzéséhez,

ki szállításához, szükség szerint a postai csekkbefizeté sek -

hez is. 

Az önkormányzat facebook profilján mint kiegészítő in for -

mációs csatornán tavaly óta rendszeres és aktuális a la ko sok

tájékoztatása az önkormányzati munkával és intézkedésekkel

kapcsolatban, ezen a fórumon széles körben tesszük közzé a

közleményeket, tájékoztatókat, aktuális információkat.

Meghoztuk a szükséges óvintézkedéseket az óvoda és  a

hivatal esetében.

A pandémia időszaka alatt kidolgoztuk a hivatal folyamatos

működését biztosító elektronikus kapcsolattartást, azonban

sürgős és egyedi esetekben személyes ügyintézést is tudunk

biztosítani.

Mindezen intézkedéseket a kormányzati intézkedésekre

tör ténő azonnali reagálással és azokkal összhangban vé gez -

zük. Továbbra is állunk a lakosság rendelkezésére. A ve -

szélyhelyzet során anyagi, eszköz- és személyi erőforrásaink-

hoz mérten törekszünk a legmagasabb szinten végezni

önként vállalt és jogszabályi kötelezettségeinket. Továbbra is

kérem a lakosság megértő türelmét, együttműködő hozzáállá-

sát és az egyéni érdekek háttérbe szorítását a közösségi

érdekekkel szemben, valamint az önkormányzattal szemben

támasztott túlzó igények meggondolását.

Polgármesterként a települést képviselve továbbra is vé -

gez tem a tevékenységem. 2020 decemberében karácsony

előtt az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve

pénzbeli támogatást nyújtottunk szorult anyagi helyzetbe ke -

rült lakosoknak, továbbá 25 rászoruló nagycsaládos, idősko-

rú, illetve alacsony jövedelemmel rendelkező polgártársunk

részére 20.000 Ft értékben tartósélelmiszer-csomagot állítot-

tunk össze és szállítottunk ki házhoz képviselőtársaim és a

munkabizottságok tagjainak közreműködésével.

Január elején a Dunavarsány és Térsége Szennyvíztársu -

lás ülésén vettem részt, ahol a 2021. év feladatait tekintettük

át, és munkabizottságokat hoztunk létre, majd január végén

újabb munkamegbeszélést folytattunk a Szigetszentmártont

érintő elavult ivóvízhálózat rekonstrukciójáról, lehetőségeink-

ről, kilátásainkról az esetleges pályázati források igénybevéte-

lére. Lépéseket tettünk a hálózat felmérésére, pályázatra va ló

előkészítésre vonatkozóan. Sajnos, ezek a megtett lé pések

nem garantálják, hogy pályázati forráshoz jutunk, de az előké -

szítő munkákkal közelebb kerültünk a megvalósítha tó ság hoz.

A településünk által benyújtandó pályázatok segítése ér -

dekében a Tempo Consulting projektmenedzsment vezetőjé-

vel a lehetséges pályázatok benyújtásához szükséges hivata-

li előkészítő munkák feladatait tekintettük át. 

Január közepén településünk közlekedési tanulmányát te -

kin tettük át a tanulmányt elkészítő közlekedésmérnökkel, és

az eddigi észrevételek, javaslatok megvalósíthatóságát vi tat -

tuk meg. 

Szakértő bevonásával áttekintettem a településrendezési

eszközök témakörében szükséges változtatások lehetősé geit.

Februárban a MÁV-HÉV Zrt. tervezőjével egyeztettünk a

HÉV állomáson megvalósuló parkoló ügyében. 

Február elején került sor az augusztus 19-i faluszintű prog-

ramok tervezése és előkészítése ügyében egyezteté sekre.

A Magyar Államkincstár ellenőrzést végzett a megvalósult

LEADER pályázat (iskolai játszótér és fittness park) elszámo-

lásáról, a helyszínen ellenőrizte a jelenlegi állapotot, és meg-

nyugtatóan mindent rendben talált.

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a szomszédos települé-

sek vezetőivel és szorosabbra fűztük együttműködésünket a

mindenkit érintő krízishelyzet tompítása érdekében, ta pasz ta -

latokat osztottunk meg és cseréltünk.

Az elmúlt hetekben sor került a település zöldterületein a

beteg, korhadt fák kivágására, a kivágott fák bekerültek a szo-

ciális célú tűzifaosztásba.

Az elmúlt hónapban megbeszélést folytattam a település út -

jainak karbantartására vonatkozó hosszú távú tervezési mun-

kákról, és ismételten egyeztettünk a közlekedésmérnö künkkel

a települési közlekedési tanulmány ügyében.

Február végén sor került a Ráckeve és Térségi Önkor-

mány  zati Beruházási Társulás munkamegbeszélésére, ahol a

települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos és szállítási

problémákról is beszéltünk.

Bóna Zoltán parlamenti képviselővel és a kistelepülések

pol gármestereivel gondjainkról, lehetőségeinkről folytattunk

be szélgetést.

A Művelődési Ház és a Polgármesteri Hivatal fűtéskorsze -

rűsítésével kapcsolatos pályázati lehetőségekről folytat tam

egyeztetést, munkamegbeszélést a gépész tervezővel.

Március elején a ráckevei erdészet vezetőjével az önkor-

mányzat erdőterületeivel kapcsolatos kötelezettségekről

egyeztettünk. 

Minden pénteken a Ráckevei-(Soroksári)-Duna Viziközmű

Társulás önkormányzati tagjainak vezetőivel folytatunk mun -

ka megbeszélést. Aki a vízparti ingatlanával érintett, minden bi -

zonnyal érzi ennek a sürgető szükségességét, hamarosan

megnyíló feladatait. Rendszeresen egyeztetünk a település

képviselőkkel és a bizottságok munkatársaival a folyamatban

lévő, illetve döntést igénylő ügyekkel kapcsolatban. 

Hamarosan itt a tavasz, reménykedünk, mielőbb túljutunk a

nehéz időkön, továbbra is vigyázzunk magunkra, vigyázzunk

egymásra. Bencs Tamás polgármester

Köszöntés
Bányai Istvánné 1931. március

8-án született, így most is nőna-

pon ünnepelte a születésnapját.

Ám az idei a 90. volt ebben a sor-

ban, melynek alkalmából a köz-

ség nevében Bencs Tamás pol-

gármester és dr. Cseh Ba lázs

jegyző köszöntötte.

Születések
2021. évi születések lapzártánkig

Fehér Luca 2021. 01. 01.

Szabó Adél 2021. 01. 02.

Buzsik Miron 2021. 01. 16.

Oláh Boglárka 2021. 01. 16.

Sztraka Emma 2021. 02. 06.

Szabó Noel Balázs 2021. 02. 08.

Valkai Zekő 2021. 02. 10.



Idén először köszönthetem tisztelt olvasóinkat a Mártoni Fó -

rum nemzetiségi oldalain. Szeretettel, bizakodással és őszin-

tén kívánok Önöknek sok-sok türelmet, kitartást és egészsé-

get erre az évre is. 

Az év eleje csak zárt körben nyújtott lehetőséget megemléke-

zések és programok szervezésére. Ezeket az eseményeket az

online térben, nemzetiségi önkormányzatunk facebook ol -

dalán közétett kisfilmek, fotóösszeállítások formájában osztot-

tuk meg a nagyközönséggel. 

75 éve történt

Január 19. a magyarországi németek elhurcolásának emlék-

napja. 75 éve ezen a napon kezdődött meg a kitelepítés Bu da -

örsről. 1946-ban több mint 200 000 magyarországi német erő-

szakos elűzése történt otthonából.

Szigetszentmártonból 141 családot telepítettek ki, összesen

546 személyt, amely az akkori lakosság kb. 40%-a volt.

Ebből az alkalomból szűk körű megemlékezést tartottunk, me -

lyen iskolánk tanulói, Berta Ferenc és Bonhardt Tamás szaval-

tak, harmonikán Nánási Lajos kísért. 

Az elhurcoltak tiszteletére Bencs Tamás polgármester úrral

koszorút helyeztünk el az emléktáblánál.

Pályázati nyeremény

A Német Szövetségi Köztársaság a Szövetségi Belügymi nisz -

tériumon keresztül támogatja regionális találkozóhelyek fel-

szerelését. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szigetszentmárton erre

a célra kiírt pályázaton nyert 1 552 661 Ft támogatást, melyet

saját pénzeszközeiből 379 089 Ft-tal kiegészítve a képen lát-

ható technikai felszereléseket vásárolta, összesen 1 931 750

Ft-ért.

A készülékek nagy része iskolánk használatába kerül, ahol a

jövőben a regionális gyermekprogramok is otthont kapnak: 

4 db laptop, mikrofonok, hangfalak, keverő-erősítő, projektor,

mobilhangfal fejmikrofonnal. 

Óvodánknak is vásároltunk két bluetooth-os magnót, egy tab -

letet és néhány adathordozó eszközt.

Köszönjük a támogatást!!! Köszönjük az LdU segítőkész mun-

katársainak a pályázat lebonyolításában nyújtott segítségüket. 

Őseink útján

Kedves újhartyáni barátom és LdU-s képviselőtársam

Surman-Majeczki Martin ősei után kutatva látogatást tett a

Csepel-szigeten. Felkért, hogy vezessem körbe a környék

temetőiben, ahol Manger, Kleineisel és Aschenbrenner neve-

ket kerestünk. Martin a szigeten tett tanulmányútjáról a Neue

Zeitung GJU-oldalán is beszámolt. Községünkben Bencs

Tamás polgármester úr is fogadta, valamint Lágler Péter mű -

ve lődésszervező a helytörténeti gyűjteményt mutatta be ven-

dégeinknek, melyet ezúton is köszönök nekik. 

Fiatalság bolondság – Online is…

A GJU országos közgyűlése május 15-én Szigetszentmár -

tonban kerül megrendezésre. Bízunk benne, hogy az ese-

mény a tervek szerint, remélhetőleg már kevesebb korlátozás-

sal megvalósulhat.

A programra készülve online konferencián vettünk részt. A

megbeszélésen a többi baráti kör vezetőivel, tagjaival folytat-

tunk eszmecserét. Az országos közgyűlés megszervezése

mellett témánk volt az is, hogy hogyan tehetnénk még izgal-

masabbá és vonzóbbá országos szervezetünket, hogy minél

több település fiataljai megismerjék a szervezet működését, és

bátran csatlakozzanak hozzá.

Ösztöndíj

A Pest Megyei Német Önkormányzat magyarországi német

nemzetiségi középiskolás tanulók részére kiírt ösztöndíját a

me gyéből minden tanévben hat diák nyerheti el. Az ösztöndí -

jért induló diákok beadott pályázatai szigorú pontrendszeren

alapuló elbíráláson vesznek részt, ahol a kialakult végső pont-

számok alapján az első hat diák nemzetiségi tevékenységé-

nek elismeréseképpen 100 000 Ft jutalmazásban részesül.

Településünkről, nemzetiségi tánccsoportunkból az elmúlt há -

rom tanévben sorozatosan került ki nyertes diák. Idei tanévben

Szigetszentmártonból Holecz Mária részesülhetett az ösztön-

díjban. Fogadják szeretettel bemutatkozását: 

Holecz Máriának hívnak,

19 éves lettem az idén.

Jelenleg végzős vagyok

a Sziget szentmiklósi Batt -

hy ány Káz mér Gimnázi-

umban.

A szüleimmel és a testvé-

reimmel 15 éve költöz-

tünk Szi getszent márton -

ba. A négy testvérem kö -

zül a két bá tyám követte

a szüleimet az építész-

mérnöki pályán. A nővé-

rem már családot alapí-

tott, a kishúgom pedig

még általános iskolába

jár. Mikor ide költöztünk, a helyi német nemzetiségi óvodába

jártam, már itt megismerkedtem a német nyelvvel, mert német

dalokat és mondókákat tanítottak nekünk. Ezután a Szi -

getszentmártoni Általános Iskolába kerültem, amelyben szin-

tén intenzív nyelvoktatásban részesültem, hiszen iskolánkban

nemzetiségi oktatás zajlik. Ezekben az években számos né -

met versenyen eredményesen szerepeltem, legyen szó vers-

mondó, vagy akár énekversenyről. Első osztályos korom óta

táncolok sváb néptáncot, eljutottam a Sankt Martin Sziget -

szentmártoni Német Nem zetiségi felnőtt tánccsoportba, és

már évek óta velük dolgozok együtt. Több külföldi és belföldi

turnén is részt vettem, így Németországba is el tudtam jutni.
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Megemlékezés, pályázat, vendégek, ifjúság, farsang 



Az idén a megszokottól eltérően far-

san goltunk a 4. osztályban. Sajnos a

járványhelyzet beleszólt az életünkbe.

Mivel minden testi kontaktot igyekez-

nünk kell elkerülni, teljesen újra kellett

gondolnunk a mulatságot. Tánc-koreo-

gráfiákat érintkezés nélkül nehéz kivite-

lezni. De nekünk ez sem tudott gátat

szabni. Egy kedvelt muzsikához alkot-

tunk új koreográfiát. Maszkban, egy-

mástól 1 méteres távolsággal készült el

a produkció. A német és magyar ha -

gyományokat egymás mellé illesztve,

kiszebáb-égetéssel, vidám versekkel,

dalokkal, rigmusokkal búcsúztattuk a

telet és a betegségeket. A kiszebáb-

égetést a többi tanuló is élvezettel

nézte, hallgatta. A színes produkciót

megosztottuk a Facebook-on, abban

bízva, hogy másoknak is örömöt

tudunk szerezni a szürke hétköznapokban. A tavaszvárás olyan jól sikerült, hogy még aznap 20 fok fölé emelkedett a hőmér-

séklet. Az osztályom és a magam nevében kívánok egészségben bővelkedő tavaszt!                                  Sárközi Tünde

Más osztályokban is jobbnál jobb jelmezekkel és mulat-

ságokkal zajlott az osztályon belüli télbúcsúztatás!

Íme, néhány kép a 1-2.-osztályból:
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A fellépések mellett többször tartottunk táncházat gyerekek-

nek, ezzel ösztönözve őket a német nemzetiségi kultúra és

hagyományok megismerésére, megőrzésére. Megalakulása

óta tagja vagyok a GJU Sankt Martin szervezetének is, így

aktívan részt veszek a helyi és országos GJU programokon.

A gimnáziumot egy nyelvi előkészítős osztályban kezdtem,

ahol heti 18 órában tanultam német nyelvet. Mindez elősegí-

tette, hogy a középiskola első évében már középszintű nyelv-

vizsgám legyen németből. Két évvel később előrehozott érett-

ségi vizsgát tettem a tárgyból. 

A jövőben szívesen tanulnék Németországban művészetet,

egyik szenvedélyem a rajzolás és a festés. Jelenleg legna-

gyobb feladatom a sikeres érettségire történő felkészülés. 

Előző évi nyerteseink: 17/18 Zimmermann József

18/19 Sánta István Álmos

19/20 Székely Dávid

Farsang

Sajnos a legendásan fergeteges mártoni iskolai farsangunk

nem valósulhatott meg idén a kultúrházban. Ezért facebook

oldalunkon kis videókon mutattuk be a német nyelvű előadás-

sal is készülő osztályok műsorát. A felkészítésben és elkészí-

tésben részt vett Kajtor Noémi, Sárközi Tünde, Tormány

Nikolett és Vesze Gabriella. Kö szönöm munkájukat. 

Óvodánk dolgozói is lelkesen készültek német nyelvű farsan-

gi műsorral, melyről szintén készült felvétel. A film közzététe -

lé hez nem minden szülő járult hozzá, így kizárólag személyes

kérésre tudom a videót hozzáférhetővé tenni.

Köszönjük a Sankt Martin tánccsoportnak, hogy elkészítették

a művelődési ház hangulatos, farsangi dekorációját. 

Minden egyes alsós gyermek egy színes farsangi álarc készí-

tésével járult hozzá a kultúrház szépítéséhez. Csodálatos

művek születtek!!! Mind a 80 maszk utánozhatatlan, egyedi

darab.

Rierpl Erika, a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője

Iskolai farsang 2021



Kedves Lakosok, Kedves Olvasók!

Februárban a könyvtár elé kikerült egy „Hozz egy

könyvet, vigyél egy könyvet” szekrény.

A fenntartóval, Polgármester Úrral egybecsen-

gett gondolatunk, miszerint szükség lenne a falu-

ban egy közösségi könyvespolcra. Némi munkával

ez a kezdeményezés már meg is valósult.

Köszönöm a támogatást Bencs Tamásnak az

ügy felkarolásáért és Botos Juditnak (SpiBot

Design) a szép matricákért, dekorációért.

További információk a szekrény melletti szabály-

zaton olvashatók!

Remélem, hogy sokaknak fog kellemes perce-

ket okozni!

Jó olvasást, jó válogatást kívánok!

A korlátozások ideje alatt a könyvtárban belső

munkálatok is folynak, ugyanis egy sikeres esz-

közbeszerzési pályázat útján lehetőség nyílt kicse-

rélni könyvtárunk néhány elavult bú torzatát, így a

munkálatok végeztével és az újranyitáskor egy

megújult, szebb környezetben várom az Olva só kat.

A Kormány 104/2021. (III.5.) számú rendelete a

veszélyhelyzet következő heteire vonatkozóan

állapít meg a hatályban lévő rendelkezéseket

kiegészítő további részletszabályokat, amelyek

2021. március 8-tól hatályosak. Ezért az eddig

megszokott szolgáltatási rendet, a személyes

meg jelenést igénylő szolgáltatást (népszerűbb

nevén: ablakos, teraszos kölcsönzést) nem folytat-

hatom, de a könyvek házhoz szállítása igény ese-

tén, a járványügyi előírások szigorú betartásával

és a könyvek visszahozatala utáni szabályok be -

tar tásával továbbra is lehetséges. Kivételt képez-

nek a karantén idejüket töltő személyek.

A fent említett elérhetőségen való kérés után

lista is elérhető a kölcsönözhető állományról vagy

konkrét igény esetén szerző és cím megjelölésé-

vel várom.

A szigorítások elmúltával könyvtárközi szolgálta-

tásra is lesz lehetőség, ha az állományban nem

található a kért dokumentum.

Online előadások továbbra is várhatók,

me lyek meghirdetése és regisztrációja a

Sziget szentmárton Község Könyvtár

Facebook oldalán zajlik aktuálisan.

Március elsején egy versenynek is ott-

hont adott a könyvtár.

A Bod Péter Országos Könyvtár hasz -

nálati Verseny egy tehetséggondozó ver-

seny, amely kezdetben megyei jellegű

volt, majd az 1993-as próbaversenyt

követően az 1993/1994-es tanévtől or -

szágossá nőtte ki magát. Jelenleg a 7-

10. évfolyamos tanulók mutathatják meg

tudásukat két korcsoportra bontott, há -

romfordulós versenyben. Ez az egyetlen

országos szintű könyvtárhasználati ver-

seny.

A verseny az Emberi Erőforrások Mi -

nisztériuma EMET Nemzeti Tehetség

Program támogatásával valósul meg.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és

Mú zeum által meghirdetett Bod Péter

Országos Könyvtárhasználati Versenyen

településünket és iskolánkat két diák:

Váradi Szabina és Réti Blanka 7. osztá-

lyos tanulók képviselték. A 2020/2021-es

tanévben a főváros és 16 megye 39 tele-

pülésének 73 iskolája kapcsolódott be a

versenybe. Az iskolai fordulón 451 diák

vett részt.

A lányok teljesítményéhez, eredmé-

nyéhez és a feladatok elvégzéséhez való

hozzáállásukhoz ezúton is még egyszer

szívből gratulálok!

Tormány Nikolett 

könyvtáros
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Újraélesztési gyakorlatok az iskolában 
Iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói tanóra keretében 2-2 órában vettek részt újraélesztési

gyakorlaton. 

Országos program keretében, a Tankerületi Központ koordinálásával és az általuk biz-

tosított eszközök segítségével tanulhatták tanulóink az újraélesztés alaptechnikáját. 

Az első szakaszban két reszuszcitációs Ambu baba segítségével elméletben és gya-

korlatban is megtanulták a gyerekek az alapvető újraélesztési protokollt. A második sza-

kaszban pedig két darab gyakorló defibrillátor alkalmazásával a vészhelyzetek során az

automata defibrillátor használatát sajátították el. A biológia órákba illesztett pro jekt -

foglalkozás jó hangulatban, tanulóink aktív részvételével történt. Reméljük, hogy a követ-

kező években is kapunk hasonló lehetőséget. 

Könyvtári hírmondó

A szolgáltatás ingyenes

minden mártoni lakosnak.

A kéréseket az alábbi

e-mail címre várom: 

martonkonyvtar2318@gmail.com



Művelődési ház, közösségi színtér 
2020. november 11-től a Kulti homlokzatán is megcsodálhatjuk Molnár

Jó  zsef Szt. Márton mozaikjának reprodukcióját, amit lánya Molnár Moni

Morelly készíttetett saját költségén községünk javára az eredeti felavatá-

sának 20 éves jubileumára. A megvalósítás a SpiBot Design szakértelmét

dícséri. Idén Márton ünnepen reméljük a vírus hagyja, hogy felavassuk.

Köszönjük!
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Meseudvar
Moni Morelly polgári kezdeményezéséből nőtt ki a lokálpatri-

otizmus másik szép példája, a Család utcai Meseudvar. A

Mártoni Játékok önszerveződő csoportjának is jó helyet adó

intézményt az alapítók saját költségükön hozták létre és fej-

lesztik, az együttműködők segítségével működtetik. Eddigi

programjaik voltak:

–  Márton elrejtőzött a Manó -

lakban,

–  a Márton napi szókirakós,

–  az Adventi ablakok,

–  Télapó érkezése,

–  Kelekótya Karola díszítése,

–  a Műhóember fesztivál, 

–  a Jóság Ládika,

–  a Busó látogatása,

–  farsangi otthonok és 

oszlopok,

–  keressük Petőfit.

Monarchia
Kedves Közönségünk!

A pandémia miatt elmaradt 2020-as bérleti koncertjeinket a járványügyi

helyzettől függően idén, 2021-ben szeretnénk megrendezni.

Előadásainkon a tavaly meghirdetett műsorainkat szeretnénk előadni,

melyekre természetesen a 2020-as bérletek érvényesek. 

A koncertek idejéről és helyéről a szokásos módon tájékozódhatnak:

kihelyezett plakátjainkról, valamint digitális formában is (honlap, közös-

ségi média, e-mail).

Tisztelettel: Schuszter Andrea 

a Monarchia Szimfonikus Zenekar vezetője

Kedves Közönségünk!

Szeretettel hívom és várom Önöket következő koncertünkre, melyet

2021. április 4-én, húsvét vasárnap 12 órakor a ráckevei katolikus temp-

lomban rendezünk meg. A koncerten Haydn: Krisztus hét szava a

keresztfán című műve hangzik el. Ünnepi gondolatait megosztja Kótai

Róbert plébános, püspöki biztos. Az előadást online közvetítéssel ter-

vezzük. A kapcsolódás linkjét a közösségi médiában és a szokott helye-

ken tesszük közzé. 

Amennyiben a járványhelyzet és az aktuális intézkedések engedik,

természetesen személyesen is várjuk Önöket.

A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 2021 elején pá -

lyázatot hirdetett közművelődési asszisztensi képzésre, melyet az állam

e fenti intézményen keresztül finanszíroz. A képzés szakmai gyakorlat

jellegű, a pályáztató a pályázó települési önkormányzattal szerződik a

képzés résztvevőjét és helyét illetően. Településünkön a képzésben

Kalte necker Juhász Teodóra vesz részt 2021. 02. 01-től 2021.11. 30-ig.

Feladata a pandémiával küzdő helyi kulturális élet asszisztenciája, helyi

események történeteinek, dokumentumainak gyűjtése, megismertetése,

egyéb segítő feladatok ellátása.                                      Kultúr Márton



Bővült a Márton Tábor
A Dunapart-felső utca 3. szám alatt található „B” kategóriás

gyermek- és ifjúsági tábor üzemeltetője, a Fiatalok Szellemi

és Fizikai Fejlődéséért Egyesület a Magyar Vidékfejlesztési

Program keretén belül a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési

Egyesület működési területére meghirdetett LEADER pályá-

zaton 14,89 millió forint vissza nem térítendő támogatásban

részesült. Ebből a hazai és uniós forrásból valósult meg a

tábor területén egy már meglévő, földszintes épületrész tető-

terének felújítása és beépítése, melynek nyomán további 12-

14 fő elhelyezésére alkalmas szálláshely létesült. A fejlesztés

eredményeként 2 új munkahely is létrejött.

A pályázati felhívás megnevezése: Versenyképes helyi

turisztikai kínálat megteremtése. Kódszáma: VP6-19.2.1.-33-

3-17

A projektről bővebb információ található a

www.martonitabor.hu oldalon, valamint

további információ kérhető Sipos Dávid

egyesületi elnöktől (+36 30 743 1898).

A művésznő férjével tavaly augusztus óta él Szigetszentmártonban a Duna-parton, amely mindkettőjük számára első látásra sze-

relem volt. Itt tervezik a jövőjüket, ide álmodtak otthont leendő családjuknak. De híradásunkat elsősorban az indokolja, hogy

Seszták Szidónia 11 éve saját színiiskolát alapított Thália Tanoda néven (https://www.thaliatanoda.com), ahol nemcsak felnőtt

OKJ-s színészképzéssel, hanem gyerekek tehetséggondozásával is foglalkoznak 6-tól 18 éves korig. Az intézmény kilenc osz-

tályteremben, harminckét művésztanár irányításával kínál számukra általános színházi, gyermekszínházi táncos, illetve

gyermekszinkronképzést heti négy órában, hétvégenként, illetve délután. Szerződés keretében folyamatosan kapnak szereple-

hetőséget a József Attila Színházban, rendszeresen válogatják be őket az egyik legnépszerűbb hazai televíziós sorozatba is.

Foglalkoztatja őket az Új Színház, a Komáromi Színház és – különösen a gyerekénekeseket – a Madách Színház. 

A repertoárjukban sok színes előadás és műsor szerepel, a többi között a My fair lady, a Hair, számos Shakespeare-vígjáték és

zenés mesedarab. Ha lehetőség lesz rá, boldogan mutatják be előadásaikat, interaktív gyermekprogramjaikat és színjátszó

szakköreiket Szigetszentmártonban is.

A Monarchia Zeneművészeti Egyesület keretén belül működő Monarchia Szimfonikus

Zenekar és a tagjaiból alakult kamaraegyüttesek az eddig eltelt évek során lehetőségeikhez

mérten megpróbáltak a legtöbbet tenni Szigetszentmárton és környéke kultúrájáért.

Szeretnénk a jövőben is megrendezni immár hagyománnyá vált előadásainkat (bérlet kon-

certek, templomi koncertek, előadások és hangversenyek a művelődési házban) és még

több színes és színvonalas produkcióval gazdagítani a térség kulturális palettáját. 

Ezért kérjük a zeneértő, zenebarát és zeneszerető helyi lakosokat, hogy ezt a nemes célt

adójuk 1%-ával támogatni szíveskedjenek.

Adószám: 18102176-2-13

Köszönettel és tisztelettel: MONARCHIA ZENEMŰVÉSZETI EGYESÜLET

MÁRTONI FÓRUM FÓRUM 2021. április
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Községünkben talált otthont Seszták Szidónia színésznő 



2021. április FÓRUM MÁRTONI FÓRUM

10

A történet még tavaly nyáron ott kezdő-

dött, hogy a Borostyán Tanösvényen

járva, látva a széles derekú kocsányos

tölgyeket és a szintén nagy fehér fűzfá-

kat, kíváncsi lettem, miként le het megha-

tározni egy fa törzsének körmérete alap-

ján az életkorát. Így került utamba az

interneten „A Nagy Fa” című film, mely-

nek érdekessé ge még, hogy szerepel

benne a Quimby együttes egyik tagja,

Varga Livius is, aki egyébként Ráckevén

lakik. A filmből megtudtam, hogy létezik

egy dendromania.hu oldal a neten, mely

feltérképezi Magyarország legnagyobb

(min. 6 m törzskörméretű) fáit. Sajnos,

Szigetszentmár tont nem említette az ol -

dal, de Tökölt, Sziget becsét igen. 

Milyen jó lenne egy ilyen országos

ismertségű oldalra felkerülni! Túrázó,

sportoló kerékpárosok rendszeresen

áttekernek Szigetszentmártonon. A ró -

mai katolikus templomnál szoktak meg-

pihenni, mert a Barátságfánál lévő év -

szám megkeresése és feljegyzése iga-

zolja, hogy bejárták a Csepel-szigeten

átvezető túraútvonalnak ezt a szakaszát.

Jönnek Szigetszentmártonba tá borozók,

a strandra kempingezők, sok időt tölte -

nek itt nyaralók, horgászok is vannak

szép számmal. Találhatók szálláshelyek

is a faluban. Egy jó program lehetne,

turisztikai vonzerőt je lenthetne megnézni

itt egy nagyon nagy fát, megcsodálni,

letelepedni alá és ott pihenni, be szél -

getni!

A Borostyán Tanösvény fáit ismertük,

ezért észak felé, a futballpálya mögötti

gáton indultunk el Nagy Lajossal Szi -

getcsép irányába, hogy az ottani kes-

keny erdősáv fáit feltérképezzük.

Találtunk is nagy fákat, főként fehér

füzeket és fekete nyárfákat, de egyik

sem volt olyan nagy, hogy felkerülhetett

volna a dendro mania.hu oldalra. Pedig

némelyik tényleg nagy és nem utolsó

sorban gyönyörű, különösen a többtör-

zsű fák. Megmértük és feljegyeztük a fák

törzsének körméretét. Melyik is a legna-

gyobb? Szerencse, hogy a legnagyobb

fának (5 m törzs kör mérettel) éppen egy

olyan fekete nyár bizonyult, ami nem

messze található a településtől, hanem

itt él a közelünkben már több mint 100

éve. A futballpálya mögött, a gát túlolda-

lán, közvetlenül az út mellett húzódik

meg szerényen.

Gondoljunk a szigetújfalui Móra fára

is, mely a Szigetújfalui Móra Ferenc Álta-

lános Iskola által gondozott nagy tölgyfa.

Azzal az oktatási céllal választották ki és

emelték ki a többi fa közül, hogy arra

neveljék gyerekeiket, hogy megszeres-

sék a lakóhelyükhöz tartozó erdőségeket,

és majd a saját családjaikkal is re kre -

ációs célból felkeressék az iskola fáját.

A mártoni nagy fekete nyárfa ott áll

nem is olyan messze az iskolánktól!

Madarak és fák napi ki rándulás sétacélja

vagy a DSK nap egyik állomása is lehet-

ne, csak kicsit rendezni lenne jó a kör-

nyezetét, hogy legalább egy iskolai osz-

tály körbe tudja állni. A Szigetszent már -

toni Általános Iskola igazgatónőjének,

Fokiné Fehér Editnek azonnal megtet-

szett az ötlet, Szigetszentmárton Község

Önkormányzat Képviselő-testülete pedig

felkarolta az iskola kezdeményezését. 

A fát fontossá teszi életkora, nagysága,

turisztikai szempontból a hely, ahol áll és

nevelési, környezeti nevelési célok is

megfogalmazhatók a fával kapcsolatban. 

Mit lehetne tenni érte, körülötte? 

A következő ötletek születtek: 

1. A legfontosabb a fa korhadt, veszé-

lyes ágait eltávolítani. 

2. Kitisztítani a körülötte lévő teret, a

hozzá vezető utat és a bejáratot. 

3. A fa alá pihenőpadokat állítani és a

rövid bevezető úthoz egyszerű akác-

fakorlátokat, hogy a bicikliket oda le -

hessen támasztani (ne a fának).

4. A bejárathoz táblát lehetne állítani,

ismertetővel a fekete nyárfáról.

5. A fa környékét rendszeresen gon-

dozni, az oda szemetet lerakó em -

bereket eltanácsolni.

Ha mindez létrejönne, a körülötte lévő

rendezett tér méltó keretet biztosít majd,

így községünk nagy fekete nyárfája is -

mer tebb lesz. A falu új látnivalóval gaz-

dagodik, örömére az arra sétáló vagy

kerékpározó lakosoknak, az itt nyaralók-

nak és a községet meglátogató turisták-

nak. Jusson eszünkbe az elkövetkezen-

dő nagy ráckevei beruházás is! Sokan

jönnek majd megcsodálni a helyreállított

kastélyt, akik közül többen átutaznak

majd községünkön. 

További hírverésként be lehet nevezni

akár „Az Év Fája” országos versenybe,

ez is hozna egy kis hírverést, ismertsé-

get Szigetszentmár ton nak.

Deminger Ágnes 

A NAGY FA Szigetszentmártonban

Egy fa életkorának megbecslése egy-

szerű módon: mérőszalaggal mérd meg

a fa törzsének a kerületét, körülbelül

másfél méterre a föld felett. A kapott cm

értéket oszd el 2,5-tel, és így megkapod

a fa éveinek a körülbelüli számát. 

5 cm kb. 2 éves, 10 cm 4 éves stb.
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A húsvéti nyúl eredete és legendája
A húsvét mai jelképei közül a nyúl, a festett
(piros) tojás mint ajándék, amit hölgyek ad -
nak a fiúk locsolásáért, a locsolás maga mint
termékenységvarázsló mágia mind a keresz-
ténység előtti időszakból származnak. Va-
lójában ezek a szimbólumok nincsenek
összefüggésben a közel-keleti keresztény ha-
gyományokkal és egymással sem feltétlenül.
A tavasz jövetelét, a megújulást és a termé-
kenységet jelképezik. A „pogány” szimbólumok
közül sok a kereszténység idejében is fenn-
maradt és beolvadt mai kultúránk jelei közé.

A nyulat mint termékenység-jelképet elő-
ször a korai középkorban germán hagyo-
mánytól átitatott területen kapcsolhatták
össze a keresztény húsvéttal. Az első írásos emlék 1680-ból
maradt fent, melyben a húsvéti nyúl színes tojásokat tojt és hús-
vét reggelén fészkekbe rejtette a kertben. Ezért német területen
(ország még nem volt, csak fejedelemségek és császárság)
már ebben az időszakban hagyomány volt a húsvéti fészkek ké -
szítése. A tradíció szerint, a jó gyerekeket a „Mágikus
Nyuszi”, az Osterhase (Amerikában Oschter Haws,
aki az Easter Bunny őse) egy édesség-tojásokkal
teli kosárral ajándékozza meg. Magyarországra
a német közvevtítéssel érkezhetett a húsvéti
nyúl.

A húsvét önálló germán elnevezése, a né -
met Oster, angol Easter stb. és a „kelet” je -
lentéssel való összefüggése (itt nyilván „kike-
let, tavasz” jelentéssel), régóta magyarázatot
kívánt. Írásban először Beda Venerabilis (8.
sz.) említette a kelta eredetű Ostara vagy
Eostre termékenység- és tavasz-istennőt, aki-
nek nyomán a későbbi magyarázók sok mindent
költöttek hozzá. Például, hogy az angolszász mito-

lógiában Eostre istennő a téli időszakban egy
fagyott kismadarat talált a mezőn. Hogy meg-
mentse a haláltól, nyúllá változtatta, de az
állat megőrizte tojásrakó képességét. Hálából
a nyúl kidíszítette a tojásokat és Eostre isten-
nőnek ajándékozta őket. Az angolszász terü-
leteken ennek emlékére festenek tojásokat
és ajánlják fel az istennőnek. Ezek az eredet-
magyarázó mondák egy már létező jelensé-
get, a nyúl és a tojások egy szokás- és ha -
gyo mánykörben való felbukkanását magya-
rázzák visszafelé, nem pedig annak eredeté-
ről szólnak.

A nyulat és a tojást is a termékenység jel-
képének tartották már az ókorban. A tapsifü-

lest a buddhisták is különleges állatnak tartják. Egy érdekes pár-
huzamot is szoktak mutatni, ami a hármasság egységét ábrá-
zolja nyulakkal (A padenborni nyulak füleiről helyes német ver-
sek is szólnak, pl.: Jedweder Hase hat zwei Ohren. / Und hier
ging jedem eins verloren. / Das Soll ist sechs, das Ist nur drei. /

Und Schein und Sein sind zweierlei. (Kb.:Minden nyúl-
hoz két fül kell, egyet másikról veszel, hat kéne és

három van, duplán egy a látszatban.) Ilyen
svasztika formában 18. sz-i tojásfestésen is

megjelentek.
Húsvétkor sok helyen kínálnak kisnyulakat

megvételre, de a többségük gondoskodás hi -
ányában eleve halálra van ítélve a felkészü-
letlen vásárlók kezei között. A nyulak speciá-
lis ellátást igénylő, érzékeny állatok! Kérek
mindenkit, inkább válasszon a csokoládényu-

lak széles kínálatból! A gyerekeket pedig vírus-
mentes időszakban el lehet vinni nyuszi -

simogató rendezvényekre.
Szabó Roxána és Kultúr Márton

Francesco del Cossa (c. 1430 – c. 1477) Április allegóriája, Vénusz győzelme a ferrarai Palazzo Schifanoia falán

fent: Padenborni dóm nyulasablaka, 17.sz., középen a tunhuangi festett barlangokból a 407. menyezetdísze, 7. sz.

Kiadja: Községi Önkormányzat Szigetszentmárton • 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10. • 

Felelős kiadó: Dr. Cseh Balázs jegyző • Szerkesztő: Lágler Péter • e-mail: kulturmarton@gmail.com 

• ISSN 2060-4998 • Lapzárta: 2021. június 10. • Nyomda: Press+Print Kft. Kiskunlacháza



Munkácsy Mihály: Húsvéti locsolás Bécs 1865

Szigetszentmárton község önkormányzata, intézményei és dolgozói nevében 
e képpel kívánunk jó egészséget és boldog húsvétot mindenkinek! 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


