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Szigetszentmártonban, már a II. világháborút megelőző
években is gazdag kulturális élet volt. színjátszó kör működött,
s két kisparti zenekara is volt a falunak, a Kreisz és a Friez
zenekar. A háború után megalakult a kórus és a fúvószenekar,
s a faluban nagy igény lett egy kulturális intézmény létrehozá-
sára. 

A község akkori vezetése, Pásztor Jenő akkori tanácselnök
hathatós támogatásával, az itt élő emberek önzetlen társadalmi
munkájával megépült a jelenlegi kultúrház. A lakosok létszá-
ma akkor 1200 fő körül volt, s egy családként élték minden-
napjait a falu. Egy emberként összefogva, rengeteg társadalmi
munkával, 1964 őszére elkészült az épület, mely november 7-
én lett átadva egy ünnepség keretében. Az átadásról az MTV
híradója is beszámolt. Az 50 évvel ezelőtt készült, -s a tv-ben
is levetített – eredeti filmet művelődési házunk vezetőjének
köszönhetően szeptemberben, a kultúrház 50 éves jubileumi
rendezvényén résztvevő közönség is láthatta. Izgalmas volt
látni az 50 évvel ezelőtti ismerősöket, rokonokat – kik nagy
része sajnos már nem él – s az akkori gyerekeket, akik ma
korosodó felnőttként élik napjaikat. Az eltelt idő alatt több
vezetője is volt az intézménynek, de én igazából három embert
emelnék ki, kik maradandót alkottak Szigetszentmárton kultu-
rális életében. Néhai Ray Rudi bácsi 25 évig volt a mártoni
általános iskola igazgatója, s mint ilyen, akkor hozzátartozott
az iskolán kívül az óvoda és a művelődési ház is. Ő alapította
meg 1952-ben a jelenleg is működő fúvószenekart. Járási kul-
turális seregszemléket, évvégi zenés tornavizsgákat, szavaló
versenyeket, s az országban elsők között minden évben iskolai
táborozásokat szervezett. Több kórusa, zenekara, tánccsoport-
ja volt az iskolának kik sorra nyerték a megyei kulturális ver-
senyeket. Felesége Ray Rudolfné Irmus néni szintén az általá-
nos iskolában tanított német-orosz szakos tanárként, emellett

10 évig volt a művelődési ház igazgatója. Irányítása alatt is
nagyon gazdag kulturális élet volt a művelődési házban.
Színházi előadások, bálak, tudományos-ismeretterjesztő tanfo-
lyamok, zenés esték jellemezték ezt az időszakot. Irodalmi
szakkör, hímző szakkör, közel 50 fős ifjúsági klub működött s
az ő idejében alakult meg a jelenlegi kórus és a tánccsoport is.
Fiuk - művelődési házunk jelenlegi vezetője – Ray Rudi, 1961
óta résztvevője falunk kulturális életének. Ekkor kezdett a már-
toni zenekarban, melynek azóta is meghatározó tagja. A 70-es
években az ifjúsági klub vezetője volt, s alapítója a tánccso-
portnak. A 80-as években népművelési előadóként dolgozott a
kultúrházban majd a szakirányú diploma megszerzése után
2001-től a művelődési házunk vezetője, községünk kulturális
életének irányítója. Kezdeményezésére több kulturális rendez-
vény vált hagyománnyá falunkban, többek között – az ország-
ban egyedüliként – május 1-i zenés köszöntő a zenekarral,
nyári péntek esti sramlipartik, nemzetközi néptánc fesztivál,

szüreti felvonulás, nemzetiségi zenekari találkozó. 
Sikeres pályázatai által nem csak igényes kulturá-

lis programokat, a világ minden részéből ideérkező együttese-
ket láthattunk – ráadásul ingyenesen – hanem a művelődési ház
sok évtizedes nyílászáróit tudtuk kicserélni korszerű műanyag-
ra, faluban utcatáblákat tudtunk kihelyezni, belső felújítást tud-
tunk végezni az intézményen, informatikai és angol tanfolya-
mokat tudtunk szervezni. Mint művelődésiház-vezető, s mint
települési önkormányzati képviselő, pályázatokból közel 50
millió Ft-ot nyert községünknek. Élettel teli a művelődési ház. 

Színvonalas, igényes rendezvényeinket, kulturális prog-
ramjainkat évente több ezren tekintik meg.  Kiemelkedő kultu-
rális csoportjaink vannak, kiemelkedő tudású vezetőkkel:
Szijjártó Gyula a zenekar művészeti vezetője, Tarsoly Ferenc az

50 ÉVES A MŰVELŐDÉSI HÁZ
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(folytatás a következő oldalon)
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Zenekarunk 42 évvel ezelőtt  Zenekarunk 42 évvel ezelőtt  

Kórusunk a 70-es években  Kórusunk a 70-es években  

A tánccsoport alapítói 1972-benA tánccsoport alapítói 1972-ben

... és napjainkban... és napjainkban

... és napjainkban... és napjainkban

… a tánccsoport napjainkban… a tánccsoport napjainkban

„Aranykoszorús” mártoni kórus karnagya, Steer Mónika a
gyermek és ifjúsági tánccsoportok művészeti vezetője, irányí-
tója, Rierpl Mónika a felnőtt tánccsoportot vezeti. Nagyon
sokan látogatják Hagyományőrző Egyesületünk előadásait, s itt
játssza bajnoki mérkőzéseit községünk sakkcsapata is. Hetente

zenekari próba, kórus próba, ifjúsági és felnőtt tánccsoport
próba, baba-mama klub, asszonytorna, edzőterem, jóga színe-
síti az intézmény, a falunk életét. 
Értük, miattuk építettük meg a művelődési házunkat. 

Lerner Henrik, polgármester

(folytatás az első oldalról)
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Kiadja: Német Nemzetiségi Zenei Egyesület • 2318 Szigetszentmárton, Kossuth u. 8.
Felelős szerkesztő: Ray Rudolf • Nyomda: Press+Print Kft. Kiskunlacháza

VÁLASZTÁSI  KÖZLEMÉNY
A Szigetszentmárton községben működő Helyi Választási Bizottság (HVB) hivatalosan közzéteszi, hogy a jelöltajánlás

lezárásáig az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba: 

Polgármesterjelölt:
1. Lerner Henrik független jelölt

Önkormányzati képviselő jelöltek:
1. Csordás Ferenc független jelölt

2. Fekete-Tóth Lászlóné független jelölt 

3. Gál Szilvia független jelölt

4. Huszák Géza független jelölt

5. Ray Rudolf független jelölt 

6. Schneider Zsolt független jelölt

7. Schuster Andrea Krisztina független jelölt

8. Szabó Zoltán független jelölt

9. Topánka Győző független jelölt

10. Veszprémi Miklós független jelölt

Német nemzetiségi  képviselőjelöltek:
1. Békési László Illésné ÉMNÖSZ jelölt 

2. Lerner Henrik ÉMNÖSZ jelölt 

3. Mizik Adrienn ÉMNÖSZ jelölt 

4. Schneider Zsolt ÉMNÖSZ jelölt 

5. Somogyi Lajosné ÉMNÖSZ jelölt 

6. Szentesi Jenő ÉMNÖSZ jelölt 

A Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 18-án tartott sorsolása eredményeképpen a képviselő-jelöltek a szava-
zólapon az alábbi sorrendben szerepelnek:

Polgármesteri szavazólap:
1.       Lerner Henrik polgármester

Helyi önkormányzati képviselők választásán                                    Német nemzetiségi képviselők választásán 
sorsolás után, a szavazólap sorrend:                                                 sorsolás után, a szavazólap sorrend:    

1. Szabó Zoltán 1. Mizik Adrienn

2. Huszák Géza 2. Lerner Henrik

3. Veszprémi Miklós 3. Békési László Illésné

4. Fekete-Tóth Lászlóné 4. Somogyi Lajosné

5. Topánka Győző 5. Szentesi Jenő

6. Ray Rudolf 6. Schneider Zsolt

7. Gál Szilvia

8. Schneider Zsolt

9. Csordás Ferenc

10. Schuster Andrea
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VÁLASZTÁSI  TÁJÉKOZTATÓ
a 2014. évi helyi önkormányzati és nemzetiségi

önkormányzati választással kapcsolatos tudnivalókról
Polgármester és helyi önkormányzati képviselők válasz-
tása:

Magyarország Köztársasági elnöke 2014. október 12.
napjára tűzte ki a magyarországi önkormányzati
választásokat. Az önkormányzati választásokon a tele-
pülések polgármestereiről, az önkormányzatok testületé-
ről valamint a megyei közgyűlések összetételéről dönte-
nek a választók. A választási rendszerben az egyik leg-
fontosabb változás, hogy a helyi önkormányzati képvi-
selőket és polgármestereket az idei évtől kezdve a
korábbi négy év helyett már öt évre választjuk.

SZAVAZÓKÖRÖK: A szavazókörök ugyanazok, me -
lyek az országgyűlési és az EP képviselők választásán
működtek:

1. sz. szavazókör: 2318 Szigetszentmárton, Telkes utca 10.
(Polgármesteri Hivatal)

2. sz. szavazókör: 2318 Szigetszentmárton, Duna utca 4/B
(Általános Iskola)

VÁLASZTÓJOG: Magyarország Alaptörvénye alapján
minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező
nagykorú magyar és európai uniós állampolgárt megillet
az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek választásán választó legyen (ez az úgyneve-
zett aktív választójog). Részt vehetnek a választásban a
magyarországi lakóhellyel rendelkező, menekültként,
bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú
személyeket is. A passzív választójog (azaz a választható-
ság joga) a magyar állampolgárokat és a magyarországi
lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgárokat ille-
ti meg. Nincs választójoga annak, akit a bíróság a válasz-
tójogból kizárt bűncselekmény elkövetése vagy belátási
képességének korlátozottsága miatt, vagy kiskorú.

MANDÁTUMOK: Szigetszentmártonban a helyi
önkormányzati képviselőket a település választópolgá-
rai egyéni listás választási rendszerben választják meg,
ahol a település egy választókerületet alkot. A megvá-
lasztható képviselők száma 6 fő, tehát a választópolgár
legfeljebb 6 jelöltre szavazhat. Önkormányzati képvi-
selőjelölt a korábbi választásokhoz hasonlóan az lehet,
akit az adott választókerület választópolgárainak leg-
alább 1 százaléka jelöltnek ajánlott. Polgármesterjelölt
az, akit a település választópolgárainak legalább 3 szá-
zaléka ajánlott. 

SZAVAZÁS:

Polgármester-választás: a szavazólapon érvényesen
szavazni csak egy jelöltre lehet.

Önkormányzati képviselő-választás: a szavazólapon
több, de legfeljebb 6 jelöltre szavazhat. Tehát ha véletle-
nül 6 képviselő helyett 7 fő neve mellé tette a jelet, akkor
valamennyi szavazat érvénytelen. Csak pontosan annyit
vagy kevesebbet jelöljenek meg az adott szavazólapon,
mint lehetséges. (A rontott szavazólapot a szavazatszám-
láló bizottság egy ízben kicseréli.)

Megyei lista: a szavazólapon szereplő listák közül egyre
lehet szavazni. A megyei listák közül azt kell kiválaszta-
ni, amelynek céljaival, programjaival egyetértenek, és
szeretnék, ha Pest Megye Önkormányzata közgyűlésében
az érdekeiket ők képviselnék.

Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alat-
ti, feletti vagy melletti körbe tollal írt, két egymást
metsző vonallal lehet (+ vagy X).

A szavazatszámláló bizottságokban találkozhatnak az
önkormányzat által e tisztségre megválasztott személyek-
kel és a jelöltet állító szervezetek, illetve a független
jelöltek által delegált tagokkal is. (A delegálások végső
határideje: 2014. szeptember 26-án 16.00 óra.) A szava-
zókörökben a szavazás napján 6.00 órától 19.00 óráig
lehet szavazni. Szavazni kizárólag személyesen és csak a
választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiség-
ben lehet (az Értesítő tartalmazza). A szavazóhelyiségben
az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szava-
zóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak
igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személy-
azonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői enge-
déllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosító-
ját. A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyeg-
zett szavazólapokat, az átvételt aláírással igazolja.

MOZGÓURNA: Az a választópolgár, aki egészségi álla-
pota vagy fogyatékossága miatt gátolt mozgásában, és
nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kér-
het. Az írásos kérelemnek október 10-én 16 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához (a polgármesteri
hivatalba), vagy a szavazás napján 15 óráig a szavazat-
számláló bizottsághoz. A mozgóurna iránti kérelemnek a
választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja
neve, személyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell
a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a
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mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímé-
től eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát.

ÁTJELENTKEZÉS: Az önkormányzati választáson
mindenki csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben
szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett
tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is
rendelkezik, az választhat, hogy lakóhelye vagy bejelen-
tett tartózkodási helye szerinti önkormányzat megválasz-
tásában kíván részt venni. Ha úgy dönt, hogy a tartózko-
dási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a
lakcíme szerinti választási irodától. Átjelentkezni októ-
ber 10-én 16 óráig kizárólag a választás kitűzését meg-
előzően legalább harminc nappal (vagyis június 23-ig)
létesített tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel, hogy
a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás
napjáig tart. Az átjelentkezési kérelem mind a helyi
önkormányzati, mind – nemzetiségi választópolgár eseté-
ben – a nemzetiségi választásra is kiterjed. A mozgóurna
igénylésére, valamint az átjelentkezésre formanyomtat-
vány áll rendelkezésre a polgármesteri hivatalban, hasz-
nálatuk azonban nem kötelező. A kérelmeket ezenkívül a
www.valasztas.hu oldalon elektronikusan is be lehet
nyújtani.  

A VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLA PÍ-
TÁSA: A szavazást, illetve a szavazatszámlálást követő-
en a Helyi Választási Bizottság megállapítja és kihirdeti a
végeredményt: Polgármester az a jelölt lesz, aki a leg-
több érvényes szavazatot kapta. Önkormányzati képvi-
selő: az első 6 helyen végzett jelölt kerül be a testületbe.
Szava zat-egyenlőség esetén sorsolással kell megállapíta-
ni, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül
melyik szerez mandátumot.

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása:
Október 12-én az önkormányzati választások napján lesz
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása is.
Ezt a választást a Nemzeti Választási Bizottság tűzte,
kizárólag azokon a településeken, ahol a 2011-es nép-
számlálás adatai szerint legalább 25-en az adott nemzeti-
séghez tartozónak vallották magukat, így Sziget -
szentmártonban a német nemzetiségi választás került
kitűzésre. A nemzetiségi választások újdonsága, hogy
egyszerre lesz a helyi, a területi és az országos nemze-
tiségi választás. Ezek korábban egymásra épültek, és
időben eltolva kerültek megtartásra.

A nemzetiségi önkormányzati választásra vonatkozó
eltérő szabályok:

SZAVAZÓKÖR: A nemzetiségi önkormányzati képvise-
lők választására a külön erre a célra létrehozott szava-
zókörben, a Művelődési Házban (Kossuth L. u. 8.)
kerül sor.

VÁLASZTÓJOG: A nemzetiségi választáson az a vá-
lasz tópolgár vehet részt, aki a nemzetiségi névjegyzékbe
2014. szeptember 26-án 16.00 óráig felvételét kérte. E
kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány
letölthető a www.valasztas.hu oldalról, illetve igényelhe-
tő a választási irodán, továbbá elektronikusan is benyújt-
ható a www.valasztas.hu oldalon. 

MANDÁTUMOK: Nemzetiségi önkormányzati képvi-
selőjelölt: független jelölt nem indulhat, kizárólag nem-
zetiségi szervezet jelöltjeként gyűjtött 6 érvényes ajánlás-
ra volt szükség. 

SZAVAZÁS: Nemzetiségi önkormányzati képviselő-
választás: a szavazólapon több, de legfeljebb 4 jelöltre
szavazhat. 
Területi és országos nemzetiségi lista: a szavazólap-
okon szereplő listák közül egyre lehet szavazni. 

ÁTJELENTKEZÉS: Az átjelentkezési kérelem mind a
helyi önkormányzati, mind – nemzetiségi választópolgár
esetében – a nemzetiségi választásra is kiterjed.

A VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍ -
TÁSA: Német nemzetiségi önkormányzati képviselő:
az első 4 helyen végzett személy alkotja a testületet.
Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani,
hogy ki jut mandátumhoz.

A választással kapcsolatos kérdéseikkel, problémáikkal
forduljanak a Polgármesteri Hivatalunkban működő
Helyi Választási Irodához, melynek elérhetőségei: 
Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal 
2318 Szigetszentmárton, Telkes utca 10.
Telefon: 06-24-456-325; fax: 06-24-456-312   
e-mail: ph@szigetszentmarton.hu

Gécs Józsefné  HVI vezető                 

Tisztelt Mártoni Lakosok!

A Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat nevében szeretnék köszönetet mondani mind-
azoknak, akik regisztráltatták magukat nemzetiségi lis-
tán. Így 2014. október 12-én szavazatukkal lehetővé
teszik, hogy újra megalakulhasson a Német Nemzetiségi
Önkormányzat Szigetszent mártonban. 

Önkormányzatunk eddigi működése során nem csak
a kultucsoportok részére, hanem az iskola és az óvoda
részére is nyújtott támogatást. Bízom abban, hogy az
újonnan megalakuló Német Nemzetiségi Önkormány-
zatnak is lehetősége lesz az eddig megszokott módon
ellátni önként vállalt feladatait. 

Békési László Illésné 
elnök
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2013 novemberében átadásra került az ivóvízminőség-
javító projekt, mely  Dunavarsány és Szigetszentmárton
által alkotott társulás beruházásában valósult meg.  

Szigetszentmárton tekintetében 242 millió forint össz-
értékű fejlesztés történt, mely költségének 90%-át
uniós támogatásból, 10%-át önkormányzati saját forrás-
ból finanszíroztuk oly módon, hogy – sikeres pályázat
eredményeként – az önrész az EU Önerő Alapjából
100%-os támogatásban részesült. A fejlesztés során 2
db vízkezelő gépház épült az Orvos közi és Nyárfa utcai
vízműtelepen,  egy új kút fúrására került sor a  Orvos közi
telepen, a meglévő 3 db kút és a víztorony felújítása is
megtörtént továbbá hálózatrekonstrukció keretében a két
vízműtelep között 1000 fm hosszban a vezeték cseréje, a
kapcsolódó csomópontok felújítása és tűzcsapok, tolózá-
rak cseréje valósult meg. 

A „Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízgazdálkodásának,
vízminőségének javítása: szennyezőanyagok kivezetése a
parti sávból” elnevezésű beruházás keretében megvalósu-
ló RSD parti sávjának, az  üdülőterületének csatornázá-
sa  2014 júliusában megkezdődött. Ezzel a beruházás-
sal Szigetszentmárton történetének eddigi  legna-
gyobb – közel 1 milliárd forint értékű – fejlesztése
valósul meg. 

A 900 mártoni ingatlant érintő csatornázás a 14 telepü-
lés által alkotott RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás
beruházásában valósul meg. A költségek 70%-a uniós
támogatásból, 30%-a az ingatlantulajdonosok által bizto-
sított önrészből kerül finanszírozásra. 

Szigetszentmárton üdülőterületén a csatornázási mun-
kálatokat a Penta Kft. végzi.A próbaüzem várhatóan 2015
júniusában indul. 2013-ban a belterületi utak javítása,
karbantartása során a Dunapart-alsó üdülőterület útjainak
és bekötő útjainak valamint  a lakóterület földútjainak
gréderezésére, az iskola melletti új lakóterület portalaní-
tott útjainak javítására, a település szilárd burkolattal ellá-
tott útjai kátyúzására került sor. 

2014. év augusztusában, szeptemberében a legkritiku-
sabb állapotban lévő szilárd burkolattal ellátott lakóterü-
leti közútjaink kerültek felújításra: A Duna utca Nyárfa
utcától a sportpálya felé vezető útig terjedő szakaszán
kátyúzást követő kétrétegű  kevert felületi bevonat készí-
tése. A Dózsa György utca teljes hosszában kátyúzást
követő kétrétegű  kevert felületi bevonat készítése. A
Bartók utca teljes hosszában az út teljes felületén  mart-
aszfalt terítésével történő profiljavítás és ezt követően

kétrétegű bitumenemulziós  felületi bevonat készítése. A
Telkes utca Nyárfa utcától a Ráckevei útig terjedő sza-
kaszán kátyúzást követő egyrétegű felületi bevonat készí-
tése. A felújítással nem érintett   szilárd burkolatú utak –
bitumenemulziós réteges szórással martaszfalt bedolgo-
zásával történő – kátyúzása kb. 200 m2 felületen. A
szigetszentmártoni belterületi földutak, azaz a Dunapart-
alsó üdülőterület útjainak, bekötőútjainak valamint a
lakóterületen a Liget utca, Béke utca, Akácfa utca és a
Kender köz gréderezéssel – a szükséges szakaszokon
anyagpótlással – történő szokásos félévenkénti karbantar-
tását  május végén elvégeztük. 

Az iskola melletti új lakóterület portalanított útjainak
martaszfalt beépítésével történő karbantartására, profilo-
zására, a vízelvezető árkok helyreállítására és a Duna utca
Kossuth utcától  induló kb. 200 m hosszú iskola előtti
szakaszának padkarendezésére – a jelenlegi rendkívül
csapadékos időszakot követően – szeptember, október
hónapokban kerül sor. 

Az óvoda homlokzati nyílászárócseréje a korábbi évek-
ben két szakaszban már részben megvalósult. A 2014. évi
felújítás során a nyílászárócsere utolsó, befejező üteme
készült el, mely az épület keleti homlokzatának – még ki
nem cserélt – 4 db ablakára valamint az északi homlokzat
1 db bejárati ajtajára és 1 db ablakára terjedt ki, így az
épület valamennyi külső nyílászárójának cseréje megtör-
tént. A fa nyílászárók helyett  tüzihorganyzott idomacél
merevítésű, műanyag profilrendszerű, hőszigetelt üveg-
szerkezettel rendelkező új nyílászárók kerültek beépítés-
re, hasonlóan a korábbi években megvalósult cserékhez.

A keleti homlokzat ablakcseréjével párhuzamosan ezen
homlokzat részleges, a déli homlokzat teljes festésére és
lábazatjavítására is sor került. A felújítás a fűtési költség
további csökkenését eredményezi, mellette javul az óvo-
dások komfortérzete, hőérzete. A fejlesztéssel az  épület
külső megjelenése rendezettebbé, esztétikusabbá vált. 

Az óvoda belső felújítása és KRESZ játszópark
kialakítása 2013-ban pályázati forrásból és a szülők,
az alapítvány  illetve az Önkormányzat támogatásával
valósult meg. 

2012. évben készült el a játszótér felújítása a Játszóliget
Alapítvány közreműködésével az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program keretében uniós támogatással.

Lerner Henrik
polgármester



7

Községünk a jelenlegi –időközi választáson megválasztott – képviselő-testülettel működő önkormányza-
ta 2012-2014 között több mint 73 millió forint pályázati támogatást nyert el.
Ehhez jön még a hitelkonszolidáció, mely összege több mint 27 millió forint.

ÖNHIKI: 14.345.000.-Ft
MÜKI: 26.625.000.-Ft
Közétkeztetés kiegészítő támogatása: 9.022.000.-Ft
Lakossági csat.szolg.támogatása: 21.437.000.-Ft
Nyári diák étkeztetés: 1.390.000.-Ft
Szociális tűzifa vásárlás támogatása: 693.000.-Ft

73. 512.000.-Ft

Hitelkonszolidáció: 27.559.000.-Ft

Az időközi választás előtti „Márton Másként” többségű képviselő-testülettel működő önkormányzat ugyancsak két év
alatt 201-2012 mindösszesen 83.000.-Ft !!! pályázati támogatást ért el. Bebizonyosodott, hogy tapasztalattal, szakér-
telemmel, hozzáértéssel bíró, nyugodt légkörben dolgozó képviselőtestülettel, a faluért, Szigetszentmárton összes
lakójáért tevékenykedő önkormányzattal, az itt élő emberek közös összefogásával, sikeres lehet településünk. 

Duna utcai aszfaltút iskola előtti szakaszának felújítása
A lakóterületi szilárd burkolatú közutak idei évben megkezdett felújításának folytatását tervezzük a következő évek-
ben. 2014. őszén a Duna utca  Nyárfa utcától a sportpálya felé vezető útig terjedő szakaszán kétrétegű   felületi bevo-
nat készült. A következő ütemben a Duna utca fennmaradó - iskola előtti kb. 200 m hosszú – leromlott állapotú sza-
kaszának mielőbbi helyreállítása a cél. Ez egy nagyobb volumenű, komolyabb projektet igénylő munka, hisz felújítás
keretében útszélesítést, parkolók építését, süllyesztett útszegély építését és az út műszakilag megfelelő csapadékvíz-
elvezetésének kialakítását szeretnénk megvalósítani. Ezzel a fejlesztéssel a Duna utca teljes hosszában megújulna, az
iskolába járó gyermekek közlekedés biztonságának növelése, és az általános iskola jobb megközelíthetőségének érde-
kében.

A felújított Dózsa Gy. utca Útépítés a Duna utcában

SIKERREL PÁLYÁZTUNK!
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KÖNYV SZIGETSZENTMÁRTONRÓL

Szigetszentmárton Községi Sportegye -
sület focicsapata a Megye III-ban játszik.
Felkészítésüket Horváth Csaba edző végzi,
heti két alkalommal. Nagy segítségünkre
volt Kovács Zsolt, Ő azonban a saját tele-
pülésén edzősködik tovább, amit megér-
tünk. Köszönjük eddigi munkáját. A
pályánk nagyon szép. Az idelátogatók
dicsérően szólnak róla. Gondnokunk Vajna
Gábor érdeme, aki nagy odaadással teljesí-
ti feladatát. Ender Mihály, mint technikai
vezető vesz részt. Focistáink helyből illetve

a környező településekről járnak edzésre és
mérkőzésekre. A Mártoniakat név szerint is
felsorolom. Boros Márk /egy évig tartó
sérüléséből épült fel/, Géczi Attila,
Kovacsics Lajos, Schreiner Máté, s kéré-
sünkre  Horváth István, Lengyel Péter,
Tanács Ferenc újra közénk állt.  Azon
leszünk az edzőkkel együtt, hogy minél

több itteni fiatal legyen a csapatban. Több
más csapatban játszó leigazolt mártoni játé-
kos is van de, őket nem sikerült meggyőz-
nünk, amit nagyon sajnálok. Az idény nem
indult valami szerencsésen, de mindent
megteszünk, hogy szépítsünk rajta. Kérem,
hogy aki szereti a focit és ideje engedi, jöj-
jön  és drukkoljon együtt a rendszeresen
kijáró szurkolókkal.

Hajrá Márton!

Fekete-Tóth Lászlóné KSE elnök

Kórus hírek
Kórusunk idei éve is eseményekben gaz-

dagnak ígérkezik. A már hagyományosnak
mondható helyi szerepléseken túl igen
jelentősek és fontosak számunkra az ország
más településein történő fellépéseink.
Ezeknek a fellépéseknek köszönhetően két
olyan kórust köszönthettünk falunkban az
idén, akik még sohasem jártak nálunk. Az
idei évben is lehetőségünk lesz fellépni a
Monarchia Zenekar adventi koncertjén. 

Ma már a kórus külső megjelenése sem-
milyen kívánnivalót nem hagy maga után,
mivel elkészült szeptemberben a harmadik
szereplőruha is. 

Utazásaink és működésünk költségeit a
Német Nemzetiségi Önkormányzat, a
Hagyományőrző Egyesület, pályázatok, a
Művelődési Ház és egyéni támogatóink biz-
tosítják. 

Remélhetőleg az idei évben is sok em -
bernek tudtunk éneklésünkkel örömet sze-
rezni, és községünk kultúráját gazdagítani.

Tartsoly Ferenc kórusvezető

Egy sikeres Lieder pályázatból elkészült
a Szigetszentmártont két nyelven, németül
és magyarul bemutató könyv. A könyvvel
kapcsolatos minden költség pályázati
forrásból lett finanszírozva, így települé-
sünk önkormányzatának egy forintjába
sem került. A könyvből ingyenesen átad-
tunk a falunkban működő összes civil
szervezetnek, azok tagjainak, illetve a
művelődési ház jubileumi rendezvényén, a
helyi kulturcsoportok – zenekar, ifjúsági
és felnőtt tánccsoport, kórus és az itt élő
művészek – Schuster Andrea és a
Monarchia Zenekar, Tősér Dániel, Sándor
Júlia – bemutatóját megtisztelő családok-
nak. Igen nagy sikere van a lakosság köré-
ben, mely  jó érzéssel tölt el mindenkit, aki
részt vett a könyv létrehozásában azzal,
hogy egy kis örömet tudtunk okozni az itt
élő emberek számára.
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A gyülekező közönség 

Schuster Andrea Tősér Dániel Sándor Júlia

Ifjúsági tánccsoportunk

Polgármesterünk és Dr Czerny Károly Ray Rudolf, a jubileumi est főszervezője  Fúvósaink

A mártoni kórus Felnőtt tánccsoportunk

Fúvósaink         A Monarchia vonósnégyes és Sándor Júlia
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Tajvani tánccsoport és zenekar

Néptáncfesztivál közönsége

Szigetújfalui Német Tánccsoport 

Tánccsoport az oroszországi  Szibériából                  

Szerb tánccsoport és zenekar 

Tajvani zenekar

A Kiskun Néptáncegyüttes lakodalmas tánca

A szibériaiak meglepetés magyar tánca
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A felejthetetlen Illényi Katica koncert a Monarchia Zenekarral.
Koncertmester: Schuster Andrea

Gyülekezik a közönség

A felnőtt tánccsoport Kiskunlacházi Big Band

Budapesti Kóborzengő zenekar 
Kanálpolka. Harry Bartsch

(Németország) és a mártoni zenekar
Kóló zenekar és a rác férfikórus Tökölről

Péntek esti sramli partin Tököli Prekovác zenekar

Ifjúsági tánccsoportunk aug. 19-én

Fúvósaink a színpadon


