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Előttünk a jövő, utánunk a múlt, egyesek után a vízözön. Ám mi -

lyen érdekes a nyelv, vagyis az azt használó ember. Ha megjelöl

egy valamit az időben, azelőtt annak múltja van, azután an nak

jövője. A tegnap előtt a ma rejtőzött, de tegnapelőtt már két napja

volt, a holnap előtt pedig a holnapután fekszik, mától két napra.

Nem nagyon tudni, hogy mikor voltunk a járvány előtt, és azt sem,

hogy mikor leszünk utána, de biztosan előttünk van, hogy utána

legyünk. Tervezünk, teszünk, előre, utánra. Ez az időbeliség, a

folyamat, a szakaszolás mostani újságunk vezérfonala. A tanév

vége, ballagás, nyár, kezdet, születés, befejezés, dátumok, mindig

valami után, valami előtt És hogy „jót s jól” (Kazinczy). Tanulságos

a Meseudvar három képén középtájon titokban főszereplő, sajáto-

san fölfelé görbülő ágú platánfa, mögötte a bordó levelű díszalmák

állhatatossága. Jó, hogy nem vágták ki őket.

A járvány lohadását követő fokozatos nyitásnak köszönhetően

2021. június 5-én lehetett végre az idei Monarchia bérlet első kon -

certje a szigetszentmártoni Kultúrházban, „Szereti ön Brahm sot?”

címmel. Műsoron a nagy német romantikus zeneszerző Vi har szo-

nátája (op. 100.) és klarinét kvintetje (op. 115.) szerepelt. A koncert

címe egy sokak által ismert filmre utal, ami 1961-ben, 60 éve

készült Ingrid Bergman és Anthony Perkins főszereplésé vel. Az

amerikai piacra szánt címe nem is ez volt, hanem „Búcsúzás újra”

(Goodbye Again). Ellenben ez volt a forgatókönyv alapjául szolgá-

ló regény címe Françoise Sagan francia írónő tollából (Aimez-vous

Brahms?), ami magyarul is elolvasható. 

A bérlet második koncertje, Lehár Víg özvegye lapzártánk után

volt Ráckevén, június 27-én, ami egyben a Szigetzugi Duna Na -

pok eseménysorozatának megnyitója is. Ez a kistérségi jelentő-

ségű kulturális program július 4-ig tart Ráckeve, Makád, Szi get -

becse, Szigetszentmárton és Szigetújfalu részvételével. Az egyes

programokról az esemény facebook oldaláról lehet a legponto-

sabban tájékozódni. Az egyre növekvő népszerűségű esemény-

sorozat az EU Interreg programja által támogatott területfejlesz-

tési tevékenységekből, az ún. DANUrB projektből nőtt ki, melyben

a Pest Megyei Önkormányzat évek óta aktívan részt vesz.

Előtte, utána 
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Szigetszentmárton Község Önkormányzatának a lakosságot érintő döntései:

Mivel Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről

szó ló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel és a veszélyhelyzet ki -

hir detéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésé-

ről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdette ismét a ve -

szélyhelyzetet, ezért annak idején alkalmazni kell a kataszt ró fa -

védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosítá-

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

sét, amelynek értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt a polgár-

mesterek hozhatnak döntést a képviselő-testület és annak

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

Szigetszentmárton polgármestere Bencs Tamás az alábbi hatá-

rozatokat hozta egyszemélyes polgármesteri döntéssel:

A 2021. év március 31. napi a képviselő-testület jogkörében

ho zott egyszemélyes polgármesteri döntések:

18-23/2021. (III.31.) sz. határozatokkal zárt adatkezeléssel

dön tött a szociális ügyekben.

24/2021. (III.31.) sz. határozattal elfogadta a helyi környezet

állapotáról szóló beszámolót.

25/2021. (III.31.) sz. határozattal megszüntette a Május 1. utca

13. szám alatt lévő lakás bérleti szerződést.

26/2021. (III.31.) sz. határozattal döntött a Május 1. utca 13.

szám alatt lévő lakás bérbeadásáról.

27/2021. (III.31.) sz. határozattal véleményezte és egyetértett a

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ által javasolt Volly István

Alapfokú Művészeti Iskolát érintő átszervezésről.

A 2021. év május 5. napi a képviselő-testület jogkörében ho -

zott egyszemélyes polgármesteri döntések:

28-29/2021. (V.5.) sz. határozatokkal zárt adatkezeléssel dön-

tött a szociális ügyekben.

A 2021. év május 21. napi a képviselő-testület jogkörében

ho zott egyszemélyes polgármesteri döntések:

30/2021. (V.21.) sz. határozattal támogatta Dr. Turi-Kovács Áron

Péter r. alezredesnek a Ráckevei Rendőrkapitányság rendőrka-

pitányság-vezetői tisztségére történő kinevezését.

31/2021. (V.21.) sz. határozattal elfogadta a Ráckevei Rendőr -

kapitányság 2020. évi beszámolóját.

32/2021. (V.21.) sz. határozattal döntött a lakossági víz- és csa -

tor naszolgáltatás 2021. évi állami támogatására vonatkozó pá -

lyá zat benyújtásáról.

33/2021. (V.21.) sz. határozattal elfogadta a RSD Parti Sáv Ön -

kormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.

A 2021. év május 31. napi a képviselő-testület jogkörében

ho zott egyszemélyes polgármesteri döntések:

34-42/2021. (V.31.) sz. határozatokkal elfogadta az alábbi civil

szervezetek 2020. évi önkormányzat által nyújtott támogatás fel-

hasz nálásáról szóló beszámolóit: Szigetszentmártoni Községi

Sport egyesület, Szent Márton Ifjúsági és Vízisport Egyesület, Ön-

kor mányzati Tűzoltóság Ráckeve, Kinizsi Horgász Egyesület, Szi -

getszentmártoni Tűzoltó Egyesület, Peter Cerny Alapítvány a Be -

teg Koraszülöttek Gyógyításáért, Országos Egyesület a Mo so lyért

Közhasznú Egyesület, Medicopter Alapítvány, Kis-Sziget Önkéntes

Tűzoltó Egyesület.

43/2021. (V.31.) sz. határozattal döntött „Külterületi, helyi köz-

utak fejlesztése pályázat Szigetszentmártonban” című pályázat

benyújtásáról a 034, 032/2, és a 032/4 hrsz-ú ingatlanok (külte-

rületi utak) fejlesztésének céljával.

43/2021. (V.31.) sz. határozattal döntött „Külterületi, helyi köz-

utak fejlesztése pályázat Szigetszentmártonban” című pályázat

benyújtásáról a 034, 032/2, és a 032/4 hrsz-ú ingatlanok (külte-

rü leti utak) fejlesztésének céljával.

Megalkotta az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zár-
számadásáról szóló 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendeletet,

amelyben az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végre-

hajtását rendezte.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazá-

sáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet értelmében a tele-

pülési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága fel-

adat- és hatáskörét maga gyakorolja. Így 2021. június 15. napjá -

tól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete és bizottságai újból megkezdhetik az ülésezést és a

munkát. Az ülések időpontjáról és napirendjeiről a korábban

megszokott módon tájékoztatjuk a lakosságot.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a döntések jegyző könyvei,

előterjesztései és a képviselői véleményezési lapok megta-

lálhatóak a www.szigetszentmarton.hu weboldalon. Továbbá

a rendeletek részletes és hatályos szövegét megismerhetik

a www.szigetszentmarton.hu és a www.njt.hu oldalakon!

Polgármesteri beszámoló

Az elmúlt negyedévben a járvány miatti korlátozások legszigo-

rúbb időszakát éltük meg. Köszönöm türelmüket, megértő és

együttműködő hozzáállásukat, melynek köszönhetően a Co -

vid-19 vírus talán csak egy rossz emlék marad mindannyi-

unknak!

A korlátozások miatt jelen beszámolóm rövidebb, de jelzi, hogy

a település fejlesztése ugyan lelassult, de nem állt meg.

Az Eurovill Kft. ügyvezetőjével március 9-én a közvilágítás

üzemeltetésének jövőjéről tárgyaltam. 

A játszóterek felújítását március 16-án végezték, melynek ered-

ményeként a játékok ismét alkalmasak a biztonságos haszná-

latra. A munkát személyesen is figyelemmel kísértem.

Március 23-án szomorú kötelességemnek eleget téve képvi-

seltem településünket Szigetbecse volt polgármesterének,

Maga sitz Lajos bácsinak a temetésén. Nehéz volt a búcsú,

hiszen 25 éven keresztül volt a település köztiszteletben álló

vezetője. Kol lé gaként már sajnos nem, de magánemberként

személyesen is merhettem, és nagyra tartottam munkásságát.

Nyugodjon békében!

A Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás

munkamegbeszélését április 14-én tartottuk, ahol a szennyvíz-

tisztító kapacitás bővítésének lehetőségeit vitattuk meg, hiszen

a hat települést ellátó szennyvízkezelő mű az érintett terület fej-

lődésének egyik gátja.

Április 15-én a Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beru há -

zási Társulás munkamegbeszélésén a hulladékkezelés jövőjét,

va lamint az aktuális problémákat vitattuk meg polgármester

társaimmal és a DTKH képviselőjével.

A tavaszi szemétszedést április 17-én újra csak visszafogott

formában tudtuk megtartani. Köszönöm a résztvevők mun-

káját, am ivel megszabadították környezetünket az össze-

gyűjtött 8 m3-nyi szeméttől!
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Teszünk magunkért

Április 22-én a Tempo Consultig Kft. ügyvezetőjével a Magyar

Falu program és további pályázati lehetőségekről egyeztettünk.

A szokásos E-hulladék gyűjtést április 24-én tartottuk, melynek

köszönhetően ismét nagy mennyiségű elektronikai hulladék

kerül megfelelő helyre, újrahasznosításra.

Május 10-én Szigetcsép és Szigetújfalu településvezetőjével

foly tattam beszélgetést, melynek során tapasztalatot cserél-

tünk és áttekintettük a járvánnyal kapcsolatos lehetőségeket.

Településünk legújabb színfoltjának, a Meseudvarnak gyer-

meknapon tartották a megnyitó ünnepségét, melyre meghívást

kaptam. Színvonalas műsor kíséretében került átadásra ez a

ma gán beruházás, amiért ezúton is köszönetemet fejezem ki

településünk lakói nevében Moni Morellynek.

A H6-os HÉV feljesztési projekt online tájékoztatójára június 1-

jén került sor, ahol a tervezett felújítás aktualitásait ismerhettem

meg. A tervek szerint lapzárta utáni időpontra a lakosság szá-

mára is szervez a Budapesti Fejlesztési Központ egy online

tájékoztatót.

Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján a Vasút utcai

kopjafánál emlékeztünk a magyarság történetének talán leg-

szomorúbb eseményére, a Trianoni Békeszerződés aláírására.

Az RSD rekontrukció egyik elemének, a tassi többfunkciós mű -

tárgynak június 8-án tartották sajtónyilvános tájékoztatóját, me -

lyen megismerhettem ennek a beruházásnak lényeges eleme-

it, továbbá ezek fontosságának indokait, szükségességét. Em -

lí tésre került a rekonstrució folytatásának lehetősége.

Péntekenként tovább folynak az online munkamegbeszélések

Ráckevei-Soroksári-Duna Viziközmű Társulás önkormányzati

tagjainak vezetőivel az RSD csatornázási projekt sikerre vitelé-

nek érdekében.

Pályázati összefoglaló: 

A Magyar Falu programban elnyert járdafelújítás anyag-támo-

gatásából elkészült a Vasút utcának a Völgy utca és Alkotmány

utca közötti szakaszának felújítása.

A Magyar Falu programban a temetői infrastruktúra fejleszté-

sére elnyert kegyeleti hűtő beüzemelésre került, ennek köszön-

hetően nagymértékben javul ravatalozónk üzembiztonsága.

Az elmúlt hónapokban benyújtott pályázatok a Magyar Falu

programban:

Út, híd létesítmény építése felújítása tárgyában 31 206 459

Ft összegben igényeltünk támogatást, melyből a Dunapart

alsó utca 1,3 km hosszú szakaszát látnánk el szilárd burko-

lattal.

Óvodai játszóudvar fejlesztése alprogramban a kerítés egy

sza kaszaszának cseréje és ütéscsillapító gumiburkolat kiala-

kítására pályáztunk 4 884 719 Ft értékben. Ez a fejlesztési

elképzelésünk a tavalyi évben sajnos nem kapott támoga-

tást, ezért újra nekifutottunk.

A Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére, tetőhéjalás cse-

réjére, vizesblokk felújítására 40100 000 Ft összegben kértünk

támogatást.

A Művelődési Ház fűtéskorszerűsítésére, külső tároló építé-

sére, vizesblokk felújítására összeállított dokumentáció alap-

ján 15 900 000 Ft támogatásra nyújtottunk be pályázatot.

Közterület karbantartásra szolgáló tuskómaró gép, motoros ka -

sza és utánfutó beszerzésére állítottunk össze 1 315 139 Ft ér -

té kű támogatási kérelmet.

A Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati feladatellá-

tást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázaton a Völgy

utca és a Telkes utca útburkolatának felújítására 11 605 158

Ft értékben állítottunk össze pályázati anyagot. Tavaly szin-

tén sikertelenül igényeltünk erre a fejlesztésre. Fontos kie -

melni, hogy ennek a támogatásnak az elnyerése esetén 15%

önrészt önkormányza tunk költségvetéséből kell finanszíroz-

nunk. A benyújtott pályázatok eredményéről lapzártáig nem

érkezett hír.

Bencs Tamás 

polgármester

Kedves Mártoniak!

Az utóbbi hónapokban számtalan kisebb-nagyobb változást

figyelhettek meg Szigetszentmárton köz- illetve közösségi

területein.

Ezek egy része az önkormányzat költségvetéséből, vagy

pályázatokon elnyert pénzekből valósult meg, melyekről a

költségvetés megfelelő számsorai , illetve Bencs Tamás pol-

gármester úr beszámolói árulkodnak.

Nagyon sok olyan fejlesztés is történt azonban, aminek a for-

rását hiába keresgélnénk az önkormányzat hivatalos oldala-

in! Nem is érdemes, hiszen itt a település lakóinak – Önök-

nek – az egyéni kezdeményezései, segítőkészsége révén

történtek a változások, kellemesebbé, kényelmesebbé téve

ezzel településünket.

Ezek az eredmények nagyon fontosak a számunkra! Egy

közösség erejét, nagyszerűségét pontosan az mutatja meg,

hogy a saját, vagy a család jólétére fordított energián felül

mennyit tesz egy nagyobb család, a település egészének

érdekében. Ez már kicsiben is rengeteget jelent: ha minden-

ki tisztán, rendben tartja a háza előtti közterületet, máris

sokat tett mindnyájunkért! Ha pedig többen összefogunk,

együttesen még látványosabb eredmények elérésére va -

gyunk képesek! A gallyazások és bozótirtások döntő részét

például péntek délutánonként az ősz-tél folyamán végeztük

Bencs Tamás polgármester úrral. Ennek a heti néhány órás

munkának (hiszen ősztől már egész korán kezd sötétedni)

az eredménye az, melyeknek szemtanúi lehetnek. 

Ha valaki Önök közül úgy érzi, szívesen áldozna idejéből a

közösségünkért, kérjük jelezze az önkormányzat felé! A

pandémia miatti veszélyhelyzet elmúltával újra lesz lehető-

ségünk különféle településfejlesztő, -szépítő programok

szervezésére, melyekre örömmel várunk mindenkit. 

Születések

2021. évi születések (márciustól-májusig)

Iván Zsombor Soma 2021.03.20.

Matesz-Gonda Lina 2021.03.26.

Zubcsek Máté  2021.03.27.

Méhész Levente 2021.04.08.

Budai Bence 2021.04.13.

Babodi Blanka 2021.05.06.

Lengyel Roland 2021.05.14.

Czifrik Dominik 2021.05.17.

Kertész Nimród 2021.05.20.
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A következőkben, a teljesség igénye, valamint nevek említése

nélkül felsorolom, melyek voltak ezek a változások. Biztosan

lesz közte olyan is amiről eddig nem tudtak, hiszen bár kis

település vagyunk, mégis vannak részek, amelyek nem tar-

toznak a megszokott útvonalukhoz, nem járnak arra, így kiesik

a látókörükből.

• a közterületeken lévő padok ülőkéjének cseréje

• játszótéri focipálya körül lévő kerítés felújítása

• ugyanott focikapuk elhelyezése

• Nagy Fa projekt

• Borostyán tanösvény takarítása, madárodúk elhelyezése

• szemétszedés

• az Országfásítási programban elnyert fák elültetése

• HÉV átjáró és környékének rendbetétele

• az ajándékba kapott 100 tő levendula, melyek több hely-

színen is díszítik közterületeinket

• Turul szobor és környéke letakarítása, virágosítása

• Vellmar tábla letakarítása a templom előtt

• gallyazások, bozótirtás több helyszínen, többek közt:

Völgy utcában, Hajnal utcában, Szőlő utcában, Nyárfa utcá-

ban, Sugár úton, Erdősor utcában

• Angyali sziget bekötőút rendbetétele

• a mellette lévő játszótér területének rendbetétele

Kérjük, járjanak nyitott szemmel, hogy felfedezhessék telepü-

lésünk új értékeit!

Nagy Lajos alpolgármester 

Előtte Utána

Tavaszi zsongás

A tavaszi nagytakarítással kezdtük következő negyedévünket.

A növények metszésével és az évek során felhalmozódott

avar eltávolításával szépítettük templomkerti emlékművünk

környezetét. Temetőben kialakított régi sírkertünket is rendbe

tettük, hogy teljes pompájában fogadhassa a húsvéti látogató-

kat.

Falunk szépítése során, művelődési

házunk díszítése sem maradt el,

melyhez iskolás gyermekeink hímes

tojásokkal, a Sankt Martin tánccso-

port pedig mókás ablakképekkel és

a dekoráció elhelyezésével járult

hoz zá. 

GJU fiataljaink – úgy, mint tavaly – az

idén sem feledkeztek meg az ifjú höl-

gyekről a tavaszi ünnepek során. A

vészhelyzeti állapot adta szabályo-

zások betartása mellett húsvétkor tojásfa, május elsején

májusfa elhelyezésével örvendeztették meg a lányokat. 

A fiatalok május 15-én a GJU országos közgyűlésén is részt

vettek. A közgyűlés megrendezésének lehetőségét ebben a

félévben településünk kapta meg, de a járványügyi helyzet

miatt sajnos csak az online térben találkozhattunk. 

A későbbiekben lesz lehetőségünk a rendezvény megszer-

vezésére.



Vers falunk
A szentmártoni Kultúr és a Községi könyvtár a magyar költé-

szet napjának tiszteletére Vers falunk címmel kezdeményezett

egy projektet a településen. Mindenki, aki csatlakozott a kez-

deményezéshez a művelődési ház kerítésén helyezhette el

kedvenc versét. 

Német nemzetiségi önkormányzatunk is részt vett ezen a

nagyszerű programon. Magyarország német nemzetiségi köl-

tőinek munkásságát is szerettük volna megismertetni a közön-

séggel. Úgy gondolom, nemzetiségi költőink német nyelvű ver-

sei, fordításai is a magyarországi költészet kincstárát gazdagít-

ják. Az esemény nagyszerű lehetőséget biztosított arra, hogy

felhívjuk a közönség figyelmét ezekre a költeményekre is. Vers

falunk április 7-én nyílt meg a nagyközönség számára és ápri-

lis 11-ig, József Attila születésnapjáig – mely 1964 óta a magyar

költészet napja – helyezhettük el rajta legkedvesebb versein-

ket. Német nemzetiségi testületünk mind az öt tagja választott

egy-egy verset, melyek közül minden nap elhelyeztünk egyet a

falon. A plakátoknak – melyeken a verseket elhelyeztük – a ver-

sek tartalmához, mondanivalójához illő hátteret készítettem. A

német nemzetiségi önkormányzat plakátjai így Vers falunk leg-

szebb ékességei lettek. A kezdeményezést a népszerűségre

való tekintettel településünk az elkövetkező években is szeret-

né folytatni. A jövőben így újabb nemzetiségi költőket, költemé-

nyeket, versfordításokat mutathatunk be az olvasóknak. A

témával kapcsolatosan Facebook oldalunkon megjelent posz-

tunkra felfigyelt a Neue Zeitung szerkesztősége is. Felkértek,

hogy a kezdeményezés népszerűsítése érdekebén írjak cikket

az eseményről az országos német nemzetiségi újságba.

A HDU (Magyarországi Németek Háza) TrachtTag 2021 kez-

deményezésén – amely szintén az online térben zajlott – nem

csak fiataljaink, hanem a falu apraja-nagyja is aktívan részt vett.

Rengeteg fénykép készült ebből az alkalomból, mely a

Zentrum.hu oldalán is megjelent.

Úrnapi körmenet
Kótai Róbert – Ráckeve, Szigetbecse, Szigetszentmárton és

Szigetújfalu plébánosa – négy település összefogásával ren-

dezte meg június 6-án az úrnapi körmenetet.  A ráckevei kato-

likus templom előtti téren minden település elkészítette saját

kápolnáját és virágszőnyegét. A munkálatokban településünk

és német nemzetiségi önkormányzatunk is aktívan részt vett. 

Csodálatos oltárt készítettünk, melyről a képek Facebook

oldalunk mellett, a Zentrum.hu oldalán is megtekinthetőek. 

A körmenet zenei kíséretét a Lohr Kapelle biztosította

Ballagás
A ballagó óvodásokat – akik gyönyörű nemzetiségi műsorral

búcsúztak a Gesztenyés Óvodától – nagyon sok szeretettel

várjuk iskolánkba, ahol tovább ápolhatják ezt a csodálatos kul-

túrát és mélyíthetik tudásukat a német nyelv és a hagyomá-

nyok területén. 

Az elmúlt nyolc tanévből az utolsó kettő – mindannyian tudjuk

– nehézségekkel, korlátozásokkal teli időszak volt. Ennek elle-

nére sok örömben és sikerben is részünk volt. Nagy öröm a

né met nemzetiségi önkormányzatnak, hogy az elmúlt tanév-

ben több mint 4 millió forinttal volt lehetőségünk támogatni

iskolánkat, diákjainkat. Az összeg több mint felét jelenlegi bal-

lagó diákjaink élvezhették. Részt vettek három napos „Sváb

kaland” nemzetiségi táborunkban, amelyet nagyon élveztek.

Lel kesen, együttműködve vettek részt a tábor nemzetiségi

programjain, foglalkozásain. Ezúton is köszönöm nekik. 

Új hagyomány bevezetéseként terveztük egy nemzetiségi
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2021. április 19-ével térhettünk vissza a jelenléti nevelés terü-

letére, így nagy örömünkre ismét megtelt az óvoda gyerme-

kekkel. 

Nehéz időszakon voltunk túl, újult erővel láttunk hozzá a fel-

adatokhoz. Ennek az időszaknak szomorú eseménye volt

hogy végleges búcsút vettünk egy kedves régi dadus nénink-

től Krizsák Gáborné Eszti nénitől. Eszti nénire több generáció

szeretettel emlékezik vissza, áldozatos, segítőkész önzetlen

munkájára. Nyugdí jas éveit 2005 nyarán kezdte, így el -

mondhatjuk, hogy a jelenlegi óvodásaink szüleit is babus-

gatta, szeretgette, gondozta. Emlékét

megőrizzük.

A beiratkozás már második alkalommal

online formában történik. 23 gyermek je -

lent  kezett és minden kisgyermek felvételt

nyert. Így a következő nevelési évben az

óvodát 78 gyermek látogatja. 

Április 22-től a Föld napja jeles napunk fel-

adatai, tevékenységei, eseményei töltötték

ki a napunkat. Színes feladatsorokat, moz-

gásos játékokat készítettek az óvónők a

gyermekeknek. Ebben az időszakban, a

már hagyománnyá vált „Egy gyermek, egy

palánta” mozgalmunkat, a szülők segítsé-

gével és támogatásával valósítottuk meg. A

gyermekek örömmel vettek részt a munká-

ban, ültettek, rendezgették a növényeket,

locsolták azokat. Boldogan mutatják szüle-

iknek, mely virágot hozták és ültették be ők

maguk. 

Április végén tartottuk óvodánkban a Trach-

Tag-ot. Lehetőséget biztosítottunk a népvi-

seletek felpróbálására, mindenki elhozhat-

ta a családjában található régi ruhadarabot.

Ezen a napon együtt táncoltunk, énekel-

tünk.

Az óvodánk kertjében található veteménye-

sünk is szépen gyarapszik. Napról napra,

jól láthatóan fejlődnek a beültetett, gondo-

zott növények. Minden csoport részt vesz a

kert gondozásában. Fontosnak tartjuk ezt a

tevékenységet, hiszen a környezetvéde-

lem, a fenntarthatóság kiemelt feladata in -

tézményünknek. A már beérett zöldséget

fel használjuk, így a gyermekek látják a

munkájuk eredményét.

Az áprilisi hónap utolsó péntekére, elké-

szült az anyák napi meglepetés, amelyet a

gyermekek örömmel és büszkén vittek

haza édesanyjuknak.

Május 10-én a „Madarak és fák napja” al -

kalmából, sokszínű, vidám, szórakoztató

te vékenységekkel vártuk a gyermekeket.
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ballagóbál megrendezését, de ez a korlátozások miatt sajnos

elmaradt. Az erre az alkalomra tervezett új népviselet viszont

elkészült. Június 9-én szerdán az új viseletben – mint legutol-

só sváb kaland – Ulmer Schachtel emléktúrán vettünk részt a

Kis-Dunán. A hajón és a Duna-parton minden diákról készítet-

tünk fényképet az új viseletben. 

A képek egy évkönyv formájában őrzik majd emlékét, hogy

nemzetiségi iskolánk diákjai lehettek. Bízom benne, hogy azt

a tudást és azokat az élményeket, tapasztalatokat, melyhez

a nemzetiségi oktatás által jutottak, soha nem feledik és

nagyon nagy hasznát veszik életútjuk során. A nemzetiségi

kultúra ápolásának lehetősége az általános iskola befejezté-

vel nem ér véget. Felnőtt zenekarunk, énekkarunk és a

„nagy” tánccsoport nagyon sok szeretettel várja a zenélni

énekelni és táncolni vágyó fiatalokat.

Rierpl Erika, a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője

Nevelés, oktatás

Hírek a Gesztenyés Óvodából



A 2020-2021. tanév szorgalmi idejét bezártuk és elkezdő dött

a nyári szünet. Remélem, hogy ez volt az utolsó kiscsopor-

tos ünnepségünk és a továbbiakban kizárhatjuk a láthatatlan

ellenségünket, a vírust az életünkből. 

Ez a tanév sem volt könnyebb vagy éppen zökkenőmen te -

sebb, mint az előző. Kitűnők, jelesek, önmagukkal birkózó

közepesek és egy kicsit még gyengébbek… mind értékesek.

Mindnyájan megküzdöttetek a reggelekkel, a dolgozatokkal,

a télközepi kimerüléssel, sokan a vírussal is, most már ideje

pihenni.

A legkiválóbb tanulóink, akik öregbítették iskolánk hírnevét,

viszont megérdemlik, hogy nyomtatott formában is megörö-

kítsük nevüket az utókor számára, eredményeik megjelenje-

nek az újságban és iskolai honlapunkon.

A kiváló eredményeket elért tanulóknak 2 cég is felajánlott

díjazást. A Líra Könyvesbolt hálózat a kitűnő és jeles ered-

ményekkel rendelkezőknek felajánlotta idén is a könyvutal-

ványát, továbbá a Magyar Cirkusz és Varieté idén is díjazza

a kitűnő tanulókat.

46 kitűnő tanulónk mindegyike könyvjutalomban részesült az

iskolánkban a bizonyítványok átvételekor, és nagyon sokan

oklevelet kaptak.

Iskolánk tanulói számára elnyerhető egyik legrangosabb

elismerés a Jó tanuló –Jó sportoló díj. Ebben a tanévben

hárman tudhatják ezt magukénak, amit kiemelkedő tanulmá-

nyi munkával, példamutató szorgalommal, és az évek során

nyújtott, nagyszerű sportteljesítményekkel lehet kiérdemelni.

A kitüntetettek 2021-ben: Appel Laura, Holecz Júlia és

Guba-Csanádi Zsombor.

Kedves gyerekek!

A nyári szünet nagy boldogság, a szabadsággal éljetek oko-

san, óvatosan! Pihenjétek ki a tanév fáradalmait, lehetőleg

minél aktívabban, sportoljatok, mozogjatok sokat, ne feledjé-

tek, ép testben ép a lélek.

Töltsetek minél több időt szüleitekkel, családotokkal, pótoljá-

tok be a tanév során hiányzó együttléteket!

A meghirdetett nyári táborokba is várunk benneteket, hiszen

bőven kínálunk lehetőséget helyben ezekből. 

Arra is figyeljetek, hogy a nyár ezernyi veszélyt rejteget ma -

gá ban, úttesten, vízparton, hegytetőn, vagy barlangban le -

gyetek óvatosak, vigyázzatok magatokra!

Kívánom, hogy a nyár hozza el mindenkinek, amit szeretne:

jó pihenést, izgalmas programokat, sok játékot, sok olvasást,

és találkozzunk újra a suliban, szeptember 1-én! Ezennel a

Szigetszentmártoni Általános Iskola 2020/21-es tanévét

bezárom! Éljen a Vakáció!

Fokiné Fehér Edit intézményvezető 

Óvodánk „Madárbarát kert”, így ez a jeles nap kiemelten fontos

intézményünknek. A gyermekek izgatottan láttak hozzá a feladatok-

nak, járták végig a különböző állomásokat, hogy a végén büszkén

mondhassák „teljesítettem”! Ez a projektünk is több napon át tartó

tevékenységeket, játékokat foglalt magába, amelynek befejezéséül

minden gyermek hazavihetett egy röptethető papír madarat.

Gyermeknap alkalmából megújultak a homokozó játékaink, sok szí-

nes új eszközt vásároltunk. Ezenfelül minden gyermeket egy nagy

gombóc fagyival kényeztettünk. 

Májusban búcsúztak az óvodától az iskolába induló gyermekek,

éppen harmincan voltak. A többi csoport is színvonalas műsor kere-

tében mutatta be a szülőknek, hogy mit tanultak az év folyamán. 

Ebben az évben is sikeresen zárult a DM pályázat, napvédő kréme-

ket nyertünk a gyerekeknek.

Túl vagyunk az egészségügyi szűrővizsgálatokon, a Ráckevei

Szakszolgálat logopédiai és gyógypedagógiai szűrései folynak jelen-

leg.

Óvodánkban a nyári nagytakarítási szünet 2021. 07.19-től 08.13-ig

tart, nyitás 2021. 08.16-án.

A következő sorokkal kívánunk mindenkinek jó pihenést, és vidám

nyarat! 

Veres Lórándné Györgyi óvodavezető
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Iskolai tanévzáró gondolatok

T. HORVÁTH IMRE: Mit kívánjak nyárra?

Homokvárhoz: kupacot, 

horgászoknak: kukacot,

hegymászóknak: nagy hegyet, 

hűs fagyihoz: friss tejet,

folyópartra: fát, nagyot, 

vakációt – száz napot!



Elérkezett ballagásunk ideje. Most itt vagyunk, búcsúzunk, de

ez a búcsú ne szomorú legyen. Inkább örüljünk annak, hogy

új lehetőségek, új ajtók elé érkeztünk, kicsit jobban kinyílik

előttünk a világ.

Nagyon sokan itt kezdtük 2013-ban az első osztályt, és most

itt is fejezzük be a nyolcadikat. Az itt eltöltött éveink alatt sok

mindent tanultunk egymásról, egymástól, s tanultunk tanára-

inktól. […]

A 7. osztályban már kellett gondolkodnunk a továbbtanuláson

is. A tanév második felét otthon töltöttük, ezáltal az év gyor-

san el is repült. A nyári szünet után már azt vettük észre, hogy

tankönyveinkre nyolcas szám van írva, tehát elérkezett a vár -

va várt 8. osztály. 2021. januárjában megírtuk a felvételit,

melyet sokaknál hosszas felkészülés, gyakorlás előzött meg. 

A sok munkának meg is lett az eredménye. Legtöbbünket oda

vették föl, ahová szeretett volna menni. 

Ezután hamarosan elérkezett a sokak által várt ballagás, az

év vége, a nyár. Most itt vagyunk. Szinte az összes ballagó

arra vár, hogy az ünnepség végeztével ledobhassa ballagó-

tarisznyáját, elfelejtse az iskolát. Pedig nem kell ezt elsietni.

Ne hagyjuk csak úgy hátra iskolánkat, mely nyolc évig vigyá-

zott ránk! 

Végezetül két üzenetem van, melyet szeretnék elmondani. Az

egyik a ballagtató hetedikeseknek szól: a ballagást nem kell

siettetni! Inkább élvezzétek azt, hogy együtt lehettek még egy

évig, élvezzétek az általánost! 

A másik üzenetem a tanároknak szól: most elmegyünk, sok

mindent hagyunk hátra. Élményeket, helyszíneket és tanárokat,

kiknek nem kell búslakodniuk emiatt, inkább lélegezzenek föl,

durrogtassák a pezsgőket, és vigyázzanak a lámpákra!

Ezután a hosszú beszéd után osztálytársaimnak, évfolyam -

tár saimnak szeretnék sok sikert kívánni, és jó bulizást! 

2021. 06. 11. Bonhardt Tamás

2020/2021-es tanévben kitűnők névsora

1. osztály: Erdődy-György Domán, Illés Zsófia Panna, Kiss

Viktória, Légrádi Júlia Maja, Leidl Marcell, Nagy Ádám,

Pereczes Panna, Schneider Örs, 

2. osztály: Balogh Máté, Bulyáki Leila, Fritz Móric, Gubovics

Dimitrisz, Horváth-Kosiba Nimród, Jely Ádám, Kővári Hanna,

Kuk Bence, Orbán Bence, Pap-Szabó Flóra Patrícia, Pesti

Zoltán, Pressing Alíz, Szíjjártó Dóra, 

3. osztály: Engelbrecht Zoltán, Lipták Léna, Molnár Bence,

Szíjjártó Hanga, 

4. osztály: Bonhardt Gergő, Horváth-Kosiba Hanna, Hren -

csár Virág, Tohai Balázs, Váraljai Dóra,

5.a osztály: Borbély Dorina, Gál Eszter Csenge, 5.b osztály:
Nagy Milica Száva, Kovács Noel, Vásárhelyi Félix, 

6. osztály: Bonhardt Boglárka, Molnár Kincső, Kardos Eszter

Kata, Szíjjártó Zente, 

7. osztály: Simon Cindy, 

8.a osztály: Appel Laura, Guba-Csanádi Zsombor, Fekete

Lili Tímea, Udvarev Lilla, 8.b osztály: Gavalovics Míra, Kádár

Anna

Kimagasló tanulmányi eredményéért és közösségi mun-

kájáért nevelőtestületi dicséretben részesültek:

3. osztály: Engelbrecht Zoltán, Lipták Léna, 4. osztály: Hren -

c sár Virág, 5.b osztály: Nagy Milica Száva, Vásárhelyi Félix.

6. osztály: Molnár Kincső, 7. osztály: Simon Cindy, 8.a osz-

tály: Appel Laura, Guba-Csanádi Zsombor, Fekete Lili Tímea,

Udvarev Lilla, 8.b osztály: Gavalovics Míra, Kádár Anna. 
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A ballagók nevében a Hallgatói önkormányzat elnöke búcsúzott az iskolától  
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A Szigetszentmártoni Általános Iskola elérhetőségei 

megváltoztak. 

Kérjük, hogy az aktuális információkat a

www.marton.edu.hu oldalon keressék! 

Levelezésre a következő e-mail címeken lesz lehetőség:

igazgato@marton.edu.hu

igh@marton.edu.hu

iskolatitkar@marton.edu.hu

TELEFONSZÁMAINK:

iskola: +36 24 513840,

iskolatitkár: +36 30 6265927, 

intézményvezető: +36 20 5296455

TANKÖNYVÁTVÉTEL: A jövő tanév tankönyvei átvehetők a

mártoni iskolában 2021. augusztus 24-26. (kedd, szerda,

csütörtök), munkaidőben 8 – 16 óráig a tankönyvfelelőstől,

Tormány Nikolettől.

Kérjük, hogy az étkezéssel (továbbá a hozzá kapcsolódó

kedvezményekről) és a délutáni napközis foglalkozásokkal,

tanulói felügyelettel kapcsolatosan is nyilatkozzanak a tan-

könyvátvételkor! (Csak így tudjuk szeptember 2-ától biztosí-

tani a tanulóknak az iskolai étkeztetést.)

A 2021/2022. tanév első tanítási napja: 2021. szeptember 1.

(szerda)

Reggel 8:00 órakor becsengetés. 

A 2. – 8. osztályosok normál rendben érkeznek az első taní-

tási napon, ahogy azt eddig is tették. Megjelenés ünneplő-

ben! 8:45-től tanévnyitó ünnepség az iskolában (a 2. tanórá-

ban). 

A leendő első osztályosok reggel 8 órára a helyi óvodá-

ba érkeznek, gyülekeznek – (iskolatáskájukkal) – a szoká-

soknak megfelelően ott 8:15-től egy rövid műsorral elbú-

csúznak az óvodától, óvó néniktől. A műsor után kb. fél 9-kor

indulnak, átsétálnak a „nagyokkal” az iskolába.

A nyolcadikosaink sétálnak át az elsősökért 8 órakor az

óvodába, a műsor után pedig elkísérik őket a tanévnyitó

ünnepségre az iskolánkba.

Az évnyitó ünnepség után már az új elsősök is csatlakoznak

az iskolai tanórákhoz, a tantermeikben lesznek osztályfőnö-

keikkel – Tünde és Bea nénivel.

A tanítás az első nap 11:35-ig tart, 4 tanórát tartunk.

Ezután mehetnek haza/lehet értük jönni. 

Étkezés az első napon nincs! Kérjük, erről otthon gon-

dos kodjanak!

Szülői értekezletek: 1. osztályosoknak az első napon

17:30-tól, 2.-8. osztályosoknak 2 tanítási héten.

Fokiné Fehér Edit intézményvezető 
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(Katuci meséje)

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy folyóparti, gyö -

nyö rűszép falucska. Mai nevét Mártonról, egy réges-régen

élt, nemesszívű keresztény római katonáról kapta, aki min-

denkin segített, akin csak tudott. Legendás jótetteire emlé-

kezve az emberek szentté avatták és több települést is elne-

veztek róla. A miénk is az ő tiszteletére kapta nevét, és mivel

a Csepel-szigeten van, így lett Szigetszentmárton. 

Molnár József festőművész sokat járt művésztanárként e

festői kis faluba. Amikor beköszöntött a 2000. esztendő, el -

készítette a „Szent Márton és a koldus” c. alkotását a pol-

gármesteri hivatal dísztermének falára. 

A mozaikért kapott tiszteletdíjat kipótolva a művésznek akkor

még egy telket sikerült vásárolnia a Család utcában. Más

nem nőtt azon, csak vad növényzet, amit rendszeresen le

kellett vágni. Így ment ez húsz kerek esztendőn át, amikor

egy napon aggasztó hírek érkeztek a méhek tömeges pusz-

tulásáról. A festő lánya, Moni Morelly szeretett volna tenni

valamit a méhecskékért, ezért a telekre méhlegelőt tervezett.

Találkozott is a falu frissen megválasztott képviselőjével és

al polgármesterével, akik felajánlották ez ügyben a segítsé-

güket. De ennél még több is történt! Az alpolgármester to -

vább gondolta a dolgot és felvetette egy szabad közösségi

tér kialakításának ötletét. 

Egy évvel később, 2021. május 30-án, gyermeknapon ezen

a telken megnyitotta kapuit a Mártoni Meseudvar, melynek

elsődleges küldetése a közösség szolgálata, erősítése, egy

olyan szép, békés és bizton-

ságos helyen, ahol mindenki

nyitástól zárásig díjmentesen

pi henhet, játszhat, kikapcso-

lódhat, és ahová rendszere-

sen kulturális csemegékre is

várják az érdeklődőket. Azon -

ban ha valaki magánrendez-

vényt szeretne, születésna-

pot, bankettet, aranylakodal-

mat, akkor ki is bérelhető. 

Az ünnepélyes avatáson Bíró

Csaba gyönyörű, fedett szín-

padára egy muzsikáló Cifra

palotát varázsolt három szép

mesével Schuster Andrea és

a Monarchia Zenekarból ala-

kult kvintett. Bencs Tamás polgármester kedves szavakkal

köszöntötte az egybegyűlteket. A meseudvarhölgyek friss

sütit sütöttek, sok lufit fújtak, a Tündérkert tündérei csodás

kis virágos világot teremtettek. Várta látogatóit a piros Ma -

noda, a kék Kulipintyó, a Szörp-kert, a játszótorony és sok

kültéri játék. A belépődíj 10 forint volt, amelyet a kívánság-

kútba kellett bedobni, hogy mindenkinek teljesüljenek az

álmai és vágyai. 170 kedves látogató jött el, estig folyt a

dínom-dánom.

Szent Márton és a Meseudvar

2019. 10. 25.

2020. 11. 10.

2021. 05. 31.
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Így történt, hogy Szent Mártonnak köszönhetően 2000-ben egy mozaikot, 2021-ben pedig egy Meseudvart

kaptak ajándékba a mártoni kicsinyek és nagyok. 

Én is dobtam a kívánságkútba egy tallért. Azt kívántam, ahogy az idő múlik, a Meseudvart fedezzék fel, sze-

ressék meg egyre többen, és érezzék egyre inkább a magukénak. A gyerekek élvezzék a házikókat, a ját-

szótornyot, de vigyázzanak is ezekre. Írják vagy rajzolják le kedvenc játékukat vagy meséjüket és dobják be

a Jóságládikába, hogy ezeket emlékül kitehessük a Jóságfalra. Azt is kívántam, hogy a kedves felnőttek ado-

mányozzanak tetteket vagy tegyenek adományokat.

Így lesz a Mártoni Meseudvar a szigetszentmártoni közösség meséje, amely arról szól, hogy képesek

vagyunk, mert elegen vagyunk megtartani egy tündérkertet és továbbírni egy tündérmesét. 

Idén is a temető előtti kopjafánál zajlott június 4-én 16 órától, Magyarország számára az I. világháborút lezáró trianoni béke-

szerződés aláírásának 101. évfordulóján a 11. Nemzeti összetartozás napi megemlékezés. A himnusz és a polgármesteri

köszöntő után közönségünk előre ízelítőt kaphatott a Monarchia vonósnégyes által a Határtalan Muzsika program keretében

szervezett Összefogás Zenekarának programjából, akik az esti ráckevei ünnepség fénypontját jelentették. Ez a zenekar három

határon túli terület muzsikusai és a házigazdák összefogásából jött létre, a szervezőkön kívül a révkomáromi Da Capo Quartet,

a szabadkai Garden Quartet és a csíkszeredai Codex Régizene Együttes tagjainak részvételével. Ezután az általános iskolá-

sok jól begyakorolt ünnepi programja következett. Felkészítő tanár: Tormány Nikolett. Végül az Erdélyi himnusz, a Szózat, vala-

mint a koszorúk és virágok elhelyezése zárta az eseményt. Koszorúval tisztelgett a Községi Önkormányzat, Szigetszentmárton

Német Nemzetiségi Önkormányzata, továbbá a környékbeli Székelyek és Erdélyiek Baráti Köre. A diákok az egyes elcsatolt

tererületeket szimbolizáló díszekkel, az egyes emberek szál virágokkal köszöntötték a Nemzeti összetartozás napját

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. 09. 12. • Nyomda: Press+Print Kft. Kiskunlacháza

Nemzeti összetartozás napja

Katuci
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A Szigetzugi Duna Napok keretében Szigetszent már tonban

június 30-án, szerdán 18 órakor négy, a településhez kötődő

alkotó kiállítása nyílt a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Július 1-én, csütörtökön 17 órai kezdettel a Duna természe-

téről szóló látványos filmek vetítése, 18 órától panelbeszélge-

tés a rendező és szakemberek részvételével a folyó és az

emberek, a lakosság viszonyáról a Kultúrház nagytermében.

19 órától Szendőfi Balázs nemrég elkészült és máris méltán

ismert „Marasztalt folyó I-II.” című filmje az RSD-ről. Július 2-

án, pénteken 19 órától a Szigetszentmártoni Fúvósok hazai

pályán szokásos sramli partija is belenő a Szigetzugi Duna

Napok eseménysorába, melyet kiegészít a szintén helyi sváb

kultúrát képviselő Német Nemzetiségi Kórus, a Sankt Martin

tánccsoport és a Hexerei fellépése. Július péntek estéi a ha -

gyo mányoknak megfelelően a sramli partik és vendégeik je -

gyében telnek majd, még augusztusra is jut kettő. Az utolsó

13-án pénteken. Július 4-én, vasárnap 19 órától a Szi -

getzugi Duna Napok záró eseménye is kultúrházunk sza-

badtéri színpadán lesz. A Thália Tanoda színész-növendéke-

inek és a Mo narchia szimfonikusok közös alkotásaként lét-

rejövő Shakespeare-est. Időszerűségét a június 24-én éppen

csak elmúlt Szent Iván éje, a nyári napforduló is adja, de

Shakes peare zsenialitása mindig aktuális. 

Július 6-án 17 órakor Kultulrális baráti kör, 11-én 17 órakor

Ligeti József legendás kórusvezető ’70-es, ’80-as években

gyűjtött és szerkesztett mártoni német dalaiból válogató kiad-

vány bemutatása a Német Kemzetiségi Kórus szereplésével

ugyanott.

Ha a komolyzenére koncentrálva tekintünk a jövőbe, akkor is

a mártoni Kulti udvara bontakozik ki a varázsgömbből, mert

2021. július 25-én, vasárnap 19 órai kezdettel a Monarchia

bérlet sorozatban Mozart Varázsfuvolájának előadására kerül

sor. Jegyek a helyszínen is válthatók. Előtte csütörtökön, 22-

én délután 17 órától Tősér Dániel fuvolaművész érzékenyítő

előadásával készülhetünk a koncertre. E sorozat következő

varázslatáért augusztus 8-án Kiskunlacházára kell zarándo-

kolnunk, hogy megtisztulva fogadhassuk „Egy kiállítás képei”-

nek valószínűleg teljesen autentikus tolmácsolását Alexander

Kashpurin orosz zongoraművésztől és a Monarchia szimfoni-

kusoktól 18 órától a Petőfi Művelődési Központban.

Az augusztus 19-i csütörtökön kezdődő hosszú hétvégénk

központi helyszíne a Duna partunk lesz. A hagyományos

önkormányzati ünnepély a strandon kezdődik 19 órakor, söté-

tedéssel csónakfelvonulás, a színpadon látványos zenés

program, végül tűzijáték.

Ennek végeztével lendül be és 22. vasárnap zárul a szom-

szédos régi focipályán a hagyományteremtő céllal idén kez-

deményezett Sváb Sziget fesztivál, mellyel a Lohr Kapelle 25

éves fennállását is ünnepli. 

Augusztus 20-án Kinizsi Horgászegyesület, akiknek a feldí-

szített vízijárművek seregszemléjét is köszönhetjük Buli hor-

gászversenyt rendez. Ez és a zsákmány megsütése a stran-

don szintén nagy hagyománnyal rendelkező, nyárzáró ese-

mény.

Aztán pár csendes nap és kezdődik a szeptember, a tanév,

az ősz.

2021. július Civilség, kultúra MÁRTONI FÓRUM
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