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A �Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág vízgazdálkodásának, víz-
minõségének javítása: szennyezõanyagok kivezetése a parti
sávból� elnevezésû beruházás keretében megvalósuló RSD
parti sávjának (üdülõterületének) 8500 ingatlanja csatornázása
� melybõl 900 mártoni ingatlan- a megvalósítás szakaszába lé-
pett. Ezzel a beruházással Szigetszentmárton történetének eddi-
gi legnagyobb � közel 1 milliárd forint értékû � fejlesztése va-
lósul meg. A csatornázás, 14 település által alkotott RSD Parti
Sáv Önkormányzati Társulás beruházásában készül. Az 5 mil-
liárd forint összértékû fejlesztés költségeinek 70%-a uniós tá-
mogatásból, 30%-a az ingatlantulajdonosok által biztosított ön-
részbõl kerül finanszírozásra. Az önrészként befizetésre kerülõ
érdekeltségi hozzájárulásokat az érintett ingatlantulajdonosok �
mint tagok � által létre hozott RSD Víziközmû Társulat kezeli.
A kivitelezõ kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás nyer-
tese a PSZ RSD Konzorcium lett, melynek tagjai a Penta Álta-
lános Építõipari Kft. és a Szabadics Közmû- és Mélyépítõ Zrt.
Szigetszentmárton üdülõterületén a csatornázási munkálatokat
a Penta Kft. végzi. Településünkön nyomott rendszerû szenny-
vízelvezetés épül. Az ingatlanok a közterületi nyomott gyûjtõ-
vezetékekhez a házi beemelõ segítségével, házi bekötõ vezeték-
kel nyomás alatt csatlakoznak. A kivitelezõ PSZ RSD Konzor-
cium építi ki a közterületi vezetékeket, a közterületi átemelõ-

ket, a házi bekötõ vezetékeket, és a szivattyús házi beemelõket.
Az aknák elhelyezése az ingatlantulajdonossal való kivitelezõi
egyeztetésnek megfelelõen, a helyi viszonyok és igények figye-
lembe vételével történik. Valamennyi ingatlan tekintetében a
házi beemelõ és az épület közötti vezeték valamint a szivattyú
elektromos energiával történõ ellátása illetve mindezek megter-
vezése az RSD Víziközmû Társulat finanszírozásával létesül,
azaz kiépítése nem az ingatlantulajdonost terheli. A tervezõ és
a kivitelezõ ingatlanra való bejutását és az ingatlanon történõ
munkavégzést azonban a tulajdonosnak biztosítania kell. A
közterületi csatornaépítés elõreláthatólag 2014. október végéig
befejezõdik, a házi bekötõ vezetékek, a házi beemelõk és a Tár-
sulat beruházásában létesülõ házi gravitációs vezetékek kiépí-
tése 2015. május végéig fog tartani. A próbaüzem várhatóan
2015. júniusában indul. A kivitelezõ idõben értesíti az érintett
tulajdonosokat, ha esetlegesen ideiglenes forgalomterelésre
vagy forgalomkorlátozásra lesz szükség, s arra törekszik, hogy
mind a gyalogos, mind a közúti forgalmat a közmûépítés ideje
alatt fenn tudja tartani, ha szükséges ideiglenes átjárók létesíté-
sével. A csatornaépítés miatti földmunkák, esetleges forgalom-
korlátozások, közlekedési nehézségek okozta kényelmetlensé-
gek elviseléséhez kérjük az üdülõterület ingatlantulajdonosai
szíves megértését, türelmét.
Fokozott figyelmet fordítunk az építési munkákat követõ

helyreállítási munkák szakszerû elvégzésére, a területek erede-
ti állapotának visszaállítására. Ha a kivitelezéssel kapcsolato-
san bármilyen kérdésük, problémájuk, észrevételük merülne
fel, kérjük hívják a kivitelezési ügyfélszolgálati zöldszámot:
+36-24-487-226, illetve a központi ügyfélszolgálati számot:
+36-20-339-9064, vagy keressék fel Polgármesteri
Hivatalunkat. Köszönjük a beruházás elõkészítése alatt tanú-
tanúsított türelmüket és kérjük segítõ együttmûködésüket a
közmûépítési idõtartamára is.

Lerner Henrik polgármester
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Községünk fúvószenekarának az idei
nyár ismét nagyon mozgalmasan telik. A
hagyományos Május 1-jei zenés ébresztõ
után, június 4-én az Összetartozás napján, a
községi ünnepségen zenéltek.
Június 7-én Monorra � egy nagyszabású

országos rendezvényre � az Országos Bor-
fesztiválra kapott meghívást a zenekar,
ahol a Borrendek felvonulását kísérték és a
kulturális program keretében térzenét ját-
szottak, öregbítve Szigetszentmárton jó
hírnevét. A rendezvényrõl a beszámolót az

RTL Klub TV csatornán lehetett látni.
Másnap falunkban a mûvelõdési házban
zajló Családi Vasárnapon � Gyermeknapon
� zenéltek a fiúk. Június 20-án Ráckevén a
korzón adtak egyórás � nagy sikert aratott �
koncertet. Júliusban beindult a hagyomá-
nyos péntek esti Sramli Parti, ahol a jó han-
gulatról zenekarunk és a vendégfellépõk
gondoskodtak.

Borrendek felvonulása Monoron

Koncert Ráckevén a Korzón

Térzene a borfesztiválon

Sramli Parti a mûvelõdési házban

2014. évben is fejlesztettük az óvodát
Óvodánk homlokzati nyílászáró cseréje a korábbi években két

szakaszban, már részben megvalósult.
Az idei felújítás során a nyílászáró csere befejezõ üteme készült

el, mely az épület keleti homlokzatának
4 db ablakára valamint az északi homlokzat 1 db bejárati ajtajára

és 1 db ablakára terjedt ki, így az épület valamennyi külsõ nyílászá-
rójának cseréje megtörtént. A fa nyílászárók helyett tûzihorganyzott
idomacél merevítésû, mûanyag profilrendszerû, hõszigetelt üveg-
szerkezettel rendelkezõ új nyílászárók kerültek beépítésre, hason-
lóan a korábbi években megvalósult cserékhez.
A keleti homlokzat ablakcseréjével párhuzamosan ezen homlok-

zat részleges festésére és leromlott állapotú lábazatának javítására is
sor került. A felújítás a fûtési költség további csökkenését eredmé-
nyezi, mellette javul az óvodások komfortérzete, hõérzete. A fejlesz-
téssel az épület külsõ megjelenése rendezettebbé, esztétikusabbá
vált.

ZENEKARI HÍREK
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Június 8-án vasárnap Szigetszentmártonban, a mûvelõdési házban rendezték
meg a Csepel-szigeti Turista Találkozót. Ez alkalomból a rendezõk jubileumi
jelvényeket is készítettek � községünk katolikus templomával a középpontban �
melyeket a résztvevõk kaptak meg.
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Ugyanúgy folytatjuk!
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is egymást segítve végzi munkáját a Nemzetiségi

Kórus és a Sváb Hagyományõrzõ Egyesület. Májusban közösen rendeztük meg az immár
hagyományosnak mondható �malenykíj robotos� megemlékezést és kórustalálkozót. Kóru-
sunk részt vesz a helyi rendezvényeken, és mint az elmúlt években, úgy az idén is több al-
kalommal tesz eleget különféle meghívásoknak. Ezen rendezvények költségeit a Nemzeti-
ségi Önkormányzat, a Hagyományõrzõ Egyesület és egyéni adományok biztosítják. Külön-
féle pályázatokon Varsányiné Geiszler Mártinak köszönhetõen két alkalommal voltunk si-

keresek. Ezek a pénzek nagymértékben hozzájárultak a májusi kórustalálkozó megrendeléséhez és a Nemzetiségi Önkormány-
zat segítségével készül a kórus új ruhája is.

***
A Hagyományõrzõ Egyesület elõadásai változatlanul igen nagy népszerûségnek örvendenek. Ma már túl vagyunk az ötvene-

dik elõadáson! Tagjaink anyagi támogatása pedig nagymértékben segíti programjaink, terveink, elképzeléseink megvalósítását.
Céljaink között szerepel egy Szigetszentmártont bemutató film elkészítése mely alatt a kórus dalai lesznek hallhatók, és Mol-
nár József festõmûvész tiszteletére egy emlékkiállítás szervezése.
Munka van bõven, és ameddig lesz érdeklõdõ is, ugyanúgy végezzük munkánkat a jövõben is.

Tarsoly Ferenc
kórusvezetõ

SSAAKKKK
Sakkcsapatunk ismét érmet szerzett a Pest Megye I/A bajnokságban. Az 5 fõs csapatbajnok-

ságban induló mártoni csapat öt egymást követõ bajnoki cím után most bronzérmet szerzett. A
csapat � más egyéb körülmények mellett � igazából rajta kívülálló okok miatt nem lett ismét
bajnok, hisz például Százhalombattát megverték 5:0 arányban, ám Százhalombatta a késõb-
biekben visszalépett, s csapatunktól elvették ezt az 5 pontot, aki viszont kikapott Százhalom-
battától, az igen jól járt a visszalépéssel. A csapat vezetõje, Dorogházi László elmondta, hogy
nem lehet a csapattól azt elvárni, hogy mindig a csúcson legyen, hisz ez semmilyen sportág-

ban, semmilyen szinten sem sikerülhet, ám a jövõben mindent megtesznek azért, hogy ismét visszaszerezzék a bajnoki címet.
Azért így is nagyon szép ez az eredmény. Ahogy mondani szokták, a bronzérem is szépen csillog. Gratulálunk fiúk! Ami még
mindenképp említést érdemel, hogy a csapat tagjai az iskolában, a tanulókat vitték be a sakkozás rejtelmeibe, s tanították õket
sakkozás alapjaira, megszerettetve velük ezt a szép szellemi sportot.

Kiadja: Német Nemzetiségi Zenei Egyesület � 2318 Szigetszentmárton. Kossuth u. 8.
Felelõs szerkesztõ: Ray Rudolf � Nyomda: Press+Print Kft. Kiskunlacháza

EEllhhuunnyytt MMoollnnáárr JJóózzsseeff ffeessttõõmmûûvvéésszz 
2014. július 3-án, életének 92. évében, családja körében örök nyugalomra tért Molnár József festõmûvész,

a Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal díszterme Szent Márton mozaikjának készítõje. Életének utolsó
óráiban is alkotott. Az életet csodálta és tisztelte, a megpróbáltatásokat példás fegyelemmel és tartással
viselte. Életét a képzõmûvészetnek és a tanításnak szentelte. Hitt az emberi jóság és humánum világjobbító
erejében. Egész életén át nemes célokat szolgált.
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Nemzeti Összetartozás Napja

Augusztusban elkezdõdnek az útfelújítási, karbantartási munkálatok

A Nemzeti Összetartozás Napján június 4-én, ünnepi mûsor volt
községünkben a Trianoni Emlékhelynél, a temetõ melletti kopjafá-
nál. A mûsorban közremûködött a szigetszentmártoni fúvós-

zenekar, a kórus és az iskola tanulói. Ünnepi beszédet településünk
polgármestere, Lerner Henrik mondott.

A szigetszentmártoni belterületi földu-
tak, azaz a Dunapart-alsó üdülõterület útja-
inak, bekötõútjainak valamint a lakóterüle-
ten a Liget utca, Béke utca, Akácfa utca és
a Kender köz gréderezéssel � a szükséges
szakaszokon anyagpótlással � történõ szo-
kásos félévenkénti karbantartását május vé-
gén elvégeztük.
Az iskola melletti új lakóterület portala-

nított útjainak martaszfalt beépítésével tör-
ténõ karbantartására, profilozására, a vízel-
vezetõ árkok helyreállítására és a Duna ut-
ca Kossuth utcától induló kb. 200 m hosszú
iskola elõtti szakaszának padkarendezésére
augusztusban kerül sor.

A lakóterület szilárd burkolattal ellátott
közútjainak jelentõs része is kisebb-na-
gyobb mértékben felújításra szorul. Idén
augusztusban a legkritikusabb állapotban
lévõ útjaink kerülnek felújításra, melynek
során az alábbi munkák kivitelezése törté-
nik meg:
� A Duna utca Nyárfa utcától a sportpá-

lya felé vezetõ útig terjedõ szakaszán ká-
tyúzást követõ kétrétegû kevert felületi be-
vonat készítése
� A Dózsa György utca teljes hosszában

kátyúzást követõ kétrétegû kevert felületi
bevonat készítése
� A Bartók utca teljes hosszában az út

teljes felületén martaszfalt terítésével törté-
nõ profiljavítás és ezt követõen kétrétegû
bitumenemulziós felületi bevonat készítése
� A Telkes utca Nyárfa utcától a Rácke-

vei útig terjedõ szakaszán kátyúzást követõ
egyrétegû felületi bevonat készítése
� A felújítással nem érintett szilárd bur-

kolatú utak � bitumenemulziós réteges szó-
rással, martaszfalt bedolgozásával történõ
� kátyúzása kb. 200 m2 felületen
Terveink szerint a következõ évi költség-

vetésünkben � a pénzügyi lehetõségeinken
belül � biztosítunk forrást az útfelújítások
további folytatására.

Lerner Henrik polgármester

Hagyományos augusztus 19-i ünnepség
a strandon

19 h � 19,30 h Szigetszentmártoni fúvószenekar koncertje

19,30 h � 20 h Szigetszentmártoni ifjúsági és felnõtt tánccsoport

20 h � 20,30 h Tököli Fitnes Art Stúdió bemutatója

20,30 h � 21,30 h Illényi Katica világhírû operett énekes és a
Monarchia Szimfonikus Zenekar Koncertje

21,30 h � 22 h Fellép: Jessy

22 h Tûzijáték

Utána: Buli hajnalig a strandon
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Szandi koncert

Panni és a kutyusok gyermekmûsor

Sramli partin

Expressz Zenekar koncertje

Szandi és a közönség

Fúvósaink

Dunaharaszti tánccsoport

Sramli parti közönsége

SSrraammllii PPaarrttii 22001144.. jjúúlliiuuss


