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Helyi kulturális, közéleti és nemzetiségi hírek

Vörösmarty Mihály:

Szabadsajtó
Kelj fel rab-ágyad kőpárnáiról,
Beteg, megzsibbadt gondolat!
Kiálts fel érzés! melly nyögél
Elfojtott, vérző szív alatt.

Oh, jőjetek ki, láncra vert rabok,
Lássátok a boldog, dicső napot.
S a honra, melly soká tűrt veletek,
Derűt, vigaszt és áldást hozzatok.

EMLÉKEZZÜNK, A 176 ÉVVEL EZELŐTT KITÖRT 1848-AS FORRADALOMRA ÉS SZABADSÁGHARCRA

Az iskolások ünnepi műsora a művelődési házban

A megemlékezés virágainak elhelyezéseKözös „Nemzeti dal” szavalása a magyar hősök
emlékművénél, a turul szobornál.
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KKÖÖZZMMEEGGHHAALLLLGGAATTÁÁSS
Március 10-én  Közmeghallgatás volt a művelődési házban. Polgármesterünk Lerner Henrik beszámolt a 2014-es esztendő gazdálko-

dásáról, az elvégzett munkákról s ismertette az önkormányzat 2015-ös évi terveit, feladatait, lehetőségeit. A rendezvényen jelen volt
dr.Bóna Zoltán országgyűlési lépviselő, Forgács Bianka Penta Kft., Istenes Attila DPMV Zrt., Lócskai István Vertikál Zrt / Kunépszolg
Kft., kik válaszoltak a településünket érintő - a jelenlévők által feltett - kérdésekre.

Felejthetetlen élményben volt
része azoknak, akik eljöttek márci-
us 13-án a művelődési házba, a
Mo narchia Kamarazenekar és mű -
vészbarátaik zenés estjére, kik
Balázs Árpád és Baranyi Ferenc:
Vádoló Múltunk című daljátékát
adták elő. Közreműködtek: Vág -
helyi Gábor – bariton, Bokor Jutta
– alt, Szakács Ildikó -szoprán, Jekl
László – basszus, Karsai István
szín  művész – krónikás és a Monar -
chia Vonósnégyes: Schuster And -
rea – hegedű, Benkő Éva-hegedű
Nagy Enikő – brácsa, Négyessy
Katalin – cselló.

Zenés történelmi est a művelődési házban
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Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lépésével a többi között megváltoz-
nak a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai is. Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság
engedélyével legfeljebb 10 hektárnyi, egybefüggő területen irányított égetést végezhet, melyre a tevékenység megkezdése előtt
legalább 10 nappal az I. fokú tűzvédelmi hatósághoz kérelmet kell benyújtani. A részletes szabályokat az Érdi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól szóló tájékoztatója tartalmazza, mely megtekinthető a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a www.szigetszentmarton.hu honlapon. Belterületen a hatályos jogi szabályozás
értelmében továbbra is tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben sza-
bályozza az égetés feltételeit, körülményeit is. Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környe-
zet védelmének szabályairól szóló 4/2001. (II. 20.) sz. rendelete  11. §-a rögzíti a településünkre vonatkozó avar és kerti hul-
ladék égetésére vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint:

(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

(2) a) Tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül szeptember 1-től április 30-ig, szélmentes időben megengedett,
hétköznap 6-8 óra, 19-21 óra között, szombaton 6-9 óra, illetve 19-22 óra között. Vasárnap és ünnepnapokon csak kerti
grill, illetve egyéb kültéri ételkészítés céljára történhet tűzgyújtás, az erre a célra rendszeresített tűzrakó helyen. Minden
más célú tűzgyújtás, égetés tilos!!! Szabadtéren tartós füstölés (1 órát meghaladó) nem megengedett.

b) Szeles időben, továbbá nyári évszakban (május 1-jétől augusztus 31-ig) szemétégetés céljából tűzgyújtás szabad tér-
ben nem megengedett!!! A tűzvédelmi szabályok szigorúan betartandók.

(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az égetést
végző személy a tűzrakóhelyen az égetést befejezve köteles gondoskodni a tűz (parázs) oltásáról.

(4) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek mara-
dékait).

(5) Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás vagy fenyves erdő területén tüzet gyújtani. Száraz nád és más
vizinövényzet égetéséhez a vízfolyások területén hatósági engedély szükséges.

Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtás és
tűzmegelőzés szabályairól

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B §-a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában lehetővé
teszi az önkormányzati adóhatóság számára a 100.000 – magánszemélyek esetében az 50.000 – forintot elérő adó-
tartozással rendelkező adózó nevének (elnevezésének), székhelyének, telephelyének, adóazonosító számának, és
adótartozása összegének közzétételét, amennyiben 90 napon keresztül folyamatosan fennáll az adótartozás.
Felhívjuk az adóhátralékkal rendelkező ügyfeleinket, hogy tartozásukat mielőbb rendezzék a végrehajtási eljá-
rás megindításának, illetve a hátralék közzétételének elkerülése érdekében. Adóhátralékkal rendelkező ügyfele-
ink részére a hátralékról értesítést küldünk. Amennyiben az adóalany az értesítő levélben foglalt határidőben fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság élni fog a törvényi lehetőségekkel: az újságban,
illetve a honlapon közzéteszi az „adóslistát”, továbbá végrehajtási eljárást indít (inkasszó, jövedelemletiltás,
gépjármű fogalomból való kivonása, végső esetben önálló bírósági végrehajtó, illetve az állami adóhatóság meg-
keresésével).

Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS ADÓHÁTRALÉKKAL 
RENDELKEZŐ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE
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TÁJÉKOZTATÓ A SZELEKTÍV
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
2015. ÉVI RENDJÉRŐL

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Havonta egy-két alkalommal van lehetősége az újrahasznosítható, illetve a komposztálható hulladék ingatlan elé történő kihe-

lyezésére.   

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉKOK GYŰJTÉSE

Önnek csak annyit kell tennie, hogy lehetőleg áttetsző műanyag zsákban, vagy kötegelve kihelyezi reggel 6 óráig a következő
elkülönítetten gyűjtött anyagokat:

Csomagolási hulladék: Ásványvizes, üdítős, PET, egyéb flakonok. Tiszta csomagoló fóliák, Papír (újság és karton), illetve
a kombinált csomagolóanyagok (pl. tejes és gyümölcsös, Tetra-Pack)

Fém hulladék: fém- és aludobozok (sörös, üdítő, konzerves)
Az így elszállított, Önök által előválogatott anyagokat munkatársaink telephelyünkön tovább szelektálják.
Gyűjtési időszak:
Havonta egy-két alkalommal, a hátoldalon feltüntetett időpontokban.
FONTOS: Kérjük, hogy a szelektíven előválogatott hulladékok közé üveget NE helyezzen a zsákokba! Mindig gon-

doljon arra, hogy minden hulladékunkkal emberek dolgoznak, ezért lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok tisz-
tán, laposra hajtogatva/taposva kerüljenek a gyűjtőzsákba.

Üveg hulladékok gyűjtése. Társaságunk a településen biztosítja az üveg hulladék elkülönített gyűjtését, hulladékgyűjtő szi-
geten, illetve üveghulladék gyűjtőponton történő elhelyezéssel.

Komposztálható hulladékok gyűjtése A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket társaságunk megfelelő teherbírású
zsákban (1db zsák max. 25 kg), illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve szállítja el az ingat-
lan elől alkalmanként 0,5m³ mennyiségben.

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy kihelyezni, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban kihe-
lyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet!

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

Társaságunk a 2015. évben évente 2 alkalommal végzi el, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartás-
ban keletkezett lom háztól történő elszállítását, úgy mint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagy-
darabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érde-
kében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra: gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és álla-
ti hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék; elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készü-
lék, hűtőgép…); veszélyes hulladékok, gumiabroncs heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vál-
lalkozói tevékenységből származó hulladék.

Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék. Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós elérhetőségen
jelezze a szolgáltató felé, s csak a lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat készítse ki az előre egyeztetett időpontban.
ELÉRHETŐSÉG: Dél-Pesti régió: 24/535-535; kunepszolg@kunepszolg.hu

HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNY AZONOSÍTÓ MATRICA

A 2015. évi első számla mellékleteként kiküldésre kerülő matrica
hulladékgyűjtő edényzetre való kiragasztásával igazolható, hogy az adott
ingatlan jogosult az adott űrmértékű és darabszámú edényzettel hulladék-
szállítás igénybevételére, ezért kérjük az edényzetre, jól látható helyre
ragassza fel majd matricáját. 
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Kiadja: Szigetszentmárton Önkormányzata

2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.

Felelős kiadó: Lerner Henrik  •  Felelős szerkesztő: Ray Rudolf

Március 1-jével átalakul a szociális támogatási rendszer. A
változtatás lényege, hogy a jövedelemkompenzációt biztosító
támogatások a járásokhoz, míg a kiadáskompenzáló segélyek
az önkormányzatokhoz kerülnek. 

A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki
számára biztosítsanak egyfajta minimumot, ha nincs más jöve-
delmük.  A járásoktól kérhető jövedelemkompenzáló támoga-
tások közé tartozik a közgyógyellátás, az ápolási díj, az idős-
korúak járadéka, valamint a munkaképeseknek nyújtandó fog-
lalkozást helyettesítő támogatás (Fht), és a nem munkaképe-
seknek nyújtandó egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás (korábbi nevén rendszeres szociális segély). A
jövedelemkompenzáló támogatásokat márciustól teljes egé-
szében a központi költségvetésből finanszírozzák, az
önkormányzatoknak ebben már nem lesz szerepük. A jogo-
sultságot ezekhez a támogatásokhoz a járási hatóságok állapít-
ják meg, országosan egységes elvek alapján. Az újonnan a
járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl
továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi
ügykörök:

– alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szük-
ségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a
kiemelt ápolási díj),

– időskorúak járadéka,

– alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A Ráckevei Járási Hivatal minden héten szerdán 10.30-
12.00 óra között a szigetszentmártoni Polgármesteri
Hivatal épületében ügysegéd jelenlétét biztosítja a járási
hatáskörbe kerülő ügyek hatékonyabb intézése érdekében,
de a kérelmeket be lehet nyújtani:

– járási hivataloknál ügyfélfogadási időben,
– a kormányablakokban,
– a járási hivatalok kirendeltségein is.  

Kiadáskompenzáló támogatást pedig azok kérhetnek, akik-
nek nehézséget jelent a rezsi vagy más családi kiadás kifizeté-
se. Az önkormányzatoktól kérhető kiadáskompenzáló támoga-
tások elnevezése márciustól egységesen „települési támogatás-
ra”  változott.  A jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások
közül 2015. március 1-jétől megszűnt a lakásfenntartási támo-
gatás, a méltányossági ápolási díj és a méltányossági
közgyógyellátás, de a 2015. március 1-jét megelőző kezdő idő-
ponttal megállapított támogatás tekintetében a jogosultság hatá-
rozatban megállapított időtartamáig érvényes.A megszűnő ellá-
tások helyett nyújtott ellátási formákról és a jogosultsági felté-
telekről a képviselő-testület döntött az előzőekben már említett,
úgynevezett „települési támogatás” keretében. 

Tájékoztató a szociális ellátások változásairól

A Kinizsi Horgászegyesület
ezúton köszöni az egyesület

számára felajánlott adó 1%-ot,
melyet az idősek 

támogatására fordítottunk.

ÓÓ VV OO DD AA II   BB EE ÍÍ RR AA TT ÁÁ SS
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvodában a beíratás: 

2015. április 27-én 8:00–17:00 ig, április 28-án 8:00–16:00-ig lesz.
Feltétlenül hozzák magukkal gyermeküket és születési anyakönyvi kivonatát – lakcímet igazoló kártyáját – TAJ-számát

igazoló okmányt.
Azokat a gyermekeket kérjük beíratni, akik 2016. ápr. 30-ig betöltik a 3. életévüket.
Szigetszentmárton, 2015. március 20. Veres Lórándné óvodavezető



A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe. A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon,
vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásá-
val pedig győzelmet aratott a halál felett.  Húsvét az azt megelőző időszak, Jézus sivatagi böjtjének emlékére tartott negyvennapos nagy-
böjt lezárulását is jelzi. A katolikus kereszténységben böjtnek nevezett, valójában „húshagyó” táplálkozási időszak után ezen a napon
szabad először húst enni. (Erre utal a magyar húsvét szó is: a hús magunkhoz vételének első napja.) A böjt utolsó hetének neve: „nagy-
hét”, a húsvét utáni hét húsvét hete, egyes magyar vidékeken „fehérhét” – fehérvasárnapig tart.

A valláson kívül a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelő-
en) tartanak. A húsvétnak megfeleltethető, időben korábbi zsidó vallási ünnep (héber nyelven pészah) az egyiptomi fogságból való sza-
badulás ünnepe volt. A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amelynek elemei a fel-
támadás, az újjászületés. A locsolkodás magyar húsvéti hagyomány. E szokás szerint húsvéthétfőn hajnaltól kezdve a fiúk vízzel- újab-
ban már csak kölnivel -locsolják meg az ismerős lányokat. Vízbevető, vízbehányó hétfőnek nevezték, ugyanis még ötven évvel ezelőtt
is elterjedt formájában vödörnyi vízzel locsoltak, vagy az itatóvályúba dobták a lányokat, akik a nemes alkalomra a legszebb ruhájukban
pompáztak.
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MENTÁS-KAPROS BÁRÁNYBORDA
LEVES

Hozzávalók: 50 dkg bárányborda, 1,5 liter tyúkhúsleves (2
leveskockából), 1 citrom leve, 4 szál újhagyma, 2,5 dkg vaj
1gerezd fokhagyma, 4 mentalevél, 2 evőkanál apróra vágott kapor,
1 evőkanál apróra vágott koriander, só, bors.

Elkészítése: A húst lefejtjük a csontról, majd kockára vágjuk.
Felaprítjuk az újhagymát zöldjével együtt. A vajban megpároljuk a
hagymát, majd hozzáadjuk a csontokat, és megpirítjuk. Ráöntjük a
felforralt húslevest, a citromlé felét, a zúzott fokhagymát, sóval,
borssal ízesítjük. Fedő alatt 10 percig főzzük, majd beletesszük a
húskockákat, és puhára főzzük. Ha szükséges, újra fűszerezzük,
végül hozzáadjuk a maradék citromlevet, a mentaleveleket, a kap-
rot és a koriandert. Melegen tálaljuk.

HÚSVÉTI TÖKI POMPOS
Hozzávalók 6 személynek:
A tésztához: 50 dkg finom liszt, 3 dkg élesztő, 2 evőkanál jog-

hurt, 2 evőkanál kacsazsír vagy libazsír, 2 db kisebb burgonya, 2
teás kanál só, 2 dl langyos víz, 1 kávéskanál kristálycukor. A ke -
néshez: 3 dl tejföl, 4 gerezd fokhagyma. A feltéthez: 10 db tojás,
1 szál füstölt parasztkolbász, 1 szál póréhagyma, 15 dkg bacon, 40
dkg füstöltsonka, 4 db paradicsom, 25 dkg trappista sajt.

Elkészítése: A tojásokat és a burgonyát héjában megfőzzük. A
burgonyát meghámozzuk, és még melegen áttörjük szitán vagy
tésztaszűrőn. Az élesztőt a csipet cukorral langyos vízben felfuttat-
juk. Ha a burgonya langyosra hűlt, a többi hozzávalóval begyúrjuk
a tésztát. Meleg helyen, letakarva 1 órát kelesztjük. A sonkát véko-
nyan felszeleteljük. A bacont apró kockákra vágjuk. A póréhagy-
mát, a kolbászt, a paradicsomot és a tojásokat vékony karikákra
vágjuk. A fokhagymát átnyomjuk vagy apróra vágjuk, és a tejfölbe
keverjük. A sajtot lereszeljük. Egy nagyobb tepsit kizsírozunk, és
belenyomkodjuk a tésztát. Megkenjük a fokhagymás tejföllel, rápa-
koljuk a feltéteket tetszőleges sorrendben /a sajt kivételével/. Meg -
lo csoljuk a maradék tejföllel, megszórjuk a reszelt sajttal.

Előmelegített sütőben 30-35 percig sütjük, amíg a sajt megpirul. 

HÚSVÉTI ÜNNEPI MENÜ
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A víz: maga az élet! Minden élőlény elsősorban vízzel táplálkozik. Az emberi test 75 % (agyunk 85 %) vízből áll. A Föld víz-
készletének mindössze 3 százaléka édesvíz. Ennek is nagy része jég. Évente 20 millió ember - köztük 5 millió gyermek - hal meg a
világon ivóvíz által közvetített betegségben, fertőzésben. A fejlődő világ szennyvizének kilenctizede mindenféle tisztítás nélkül ömlik
a folyókba, tavakba. Kínában a folyóvizek négyötödében már nem élnek halak. A világ vízfelhasználásának üteme a huszadik szá-
zadban kétszeresen meghaladta az emberiség létszámának egyébként is robbanásszerű bővülését. Az USA fejenként naponta 500 litert
fogyaszt, az EU 200-at, Magyarország 100-at, Etiópia 20-at. A WHO szerint 1,2 milliárd ember nem jut megfelelő ivóvízhez. Az egy
főre jutó ivóvízkészlet a következő két évtizedben a harmadára csökken. Az UNESCO szerint, ha a jelenlegi trendek (drasztikus klíma-
és ökológiai változások, népesség-növekedés, nagyfokú urbanizáció) folytatódnak, 2050-ben legalább 48 országban több mint kétmil-
liárd ember komoly vízkorlátozással lesz kénytelen szembenézni. A Világbank szerint a következő század háborúi a víz miatt fognak
kitörni. 1 kg búza megtermelése 1790 liter vizet igényel, 1 kg marhahús előállítása 9680 litert. 2004-ben hazánkban 1 millió 300
ezren isznak olyan vizet, amelyben a megengedettnél több az arzén. Magyarország vízkészleteinek 90-95 %-a az országhatárokon túl-
ról származik. (Ez csak a felszíni vizekre vonatkozik!!!) Vízmennyiségben a 12. helyen vagyunk Európában. Sajnos, a vízpazarlásban
az élen járunk. Évente 1,3 milliárd köbméter szennyvíz tisztítatlanul jut vissza vizeinkbe.

HÚSVÉTI JOGHURTOS-
MARCIPÁNOS 
KOSÁRTORTA

Hozzávalók a tésztához: 35 dkg finom-
liszt, 1 csomag sütőpor, 15 dkg margarin,
20 dkg kristálycukor, 1 citrom reszelt héja,
3 tojás, 2,5 dl joghurt. A töltelékhez: 2 db
banán, 2 dl tejszín

5 dkg étcsokoládé. Kívülről: 10 dkg vaj,
kb. 10 dkg porcukor, 10 dkg kókuszresze-
lék, 3cl rum vagy fél adag zöld rumaroma,
marcipánmassza /3 x 15 dkg/

Elkészítése: A margarint a cukorral
kikeverem, csipetnyi sót is teszek bele,
majd a citromhéjat, a tojásokat is hozzá-
adom. A lisztbe keverem a sütőport, majd
lisztet és joghurtot keverek a masszához,
míg az összes hozzávaló belekerül. Egy
kuglófformát kivajazok, meghintem zsem-
lemorzsával, beleöntöm a tésztát, majd 1
órát sütöm kb. 160-170 fokon. Ha kihűlt a
kuglóf, a belsejét kiszedem úgy, hogy a
külső forma megmaradjon. Ebbe töltöm a
habbá vert tejszín felét, rárakom az egyik
karikára vágott banánt. Erre a tejszín másik
felét teszem, melyet az olvasztott csokolá-
déval verek fel. Ezután ismét egy réteg
banán jön. Erre a tejszín másik felét
teszem, melyet az olvasztott csokoládéval
verek fel. Ezután ismét egy réteg banán
jön. Legvégül a kuglóf belsejéből kiszedett
tésztából teszek, ezzel fedem le. A kókusz-
reszeléket kikeverem a rumaromával, és
meghintem a tészta tetejét. A marcipánt
gyúrom, nyújtom és csíkokra vágom, majd
kosárfonást végzek. Szintén ebből elkészí-
tem a tojásokat, és a kosár tetejét is. A por-
cukros vajat a tésztára kenem és erre
teszem rá a marcipánt. A nyuszit a kivájt
tésztából készítem el, és meghintem
kókuszreszelékkel.

Hagyományos és vidám locsolóversek
Rózsa, rózsa, szép virágszál, 
Szálló szélben hajladozzál! 
Napsütésben nyiladozzál,                
Meglocsollak, illatozzál!

***

Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár a puszi!

***

Zöld erdőben piros tojás, ibolya meg minden,
Fogadjunk, ha ott megállsz, meglocsollak innen!

***

Béla vagyok, jó fej s laza,
Locsoljak vagy menjek haza?

***

Itt állok gatyában, locsoló van benne. 
Ha én azt most elővenném, nagy röhögés lenne!

***

Az én babám tegnap, nem jött ki a meccsre,
Zöld-fehér tojásokat festett egész este.
Bajnok lesz a fradi, csak vár még egy évet,
Addig is hogy ne unatkozz, meglocsollak téged.
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A Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda apraja-nagyja
2015.02.11-én búcsúztatta el a telet. Fergeteges farsangi hangulat-
ban, táncolással telt a délelőtt. Már hetekkel korábban elkezdtük a
készülődést, a gyerekekkel együtt öltöztettük vidám farsangi dísz-
be óvodánk helyiségeit.

Elérkezett a várva várt nap, amikor mindenki már a reggeli
érkezéskor magára öltötte jelmezét, és ebben töltötte a napot. A
tízórai után a csoportok elmondták egymásnak alkalmi versüket,
éneküket, bemutatták ötletes, vidám jelmezeiket. Ezután a
Kölyökidő Alapítvány nagyon élvezetes kikapcsolódást nyújtott
az óvodásoknak, interaktív zenés műsorukkal. Ezt követően elkez-
dődött a bál. Együtt táncolt a kalóz, erdei manó, indián lány, fagyi,
tündér…Az arcfestő lányok minden gyerek arcát mutatós motí-
vummal díszítették, (aki ezt engedte) melyet a fényképezés alkal-
mával meg is örökítettek. A délelőttről DVD felvétel is készült,
melynek bevételét a gyerekek játékfejlesztésére költjük. Külön
köszönettel tartozunk a Szülőknek a sok szép egyedi jelmezért, és
azért, hogy ezen a napon mindenki jelmezben jelent meg.

Veres Lórándné óvodavezető

Szép a Vizesek élete
És valóban! Már 4. éve újra aktívan működik az egykor Vízi úttörők név alatt

futó, a gyerekek – és az új formában felnőttek – számára létrejött egyesület, ahol
hasznosan töltheti el mindenki a szabadidejét. Már nagyon sok közös program
van a hátunk mögött és rengeteg további kirándulás előttünk. Hamarosan indul a
szezon (április). Csónakházunk megújulva vár minden kedves régi, és reméljük,
új érdeklődőt! A tagjaink és külső segítők tették lehetővé, hogy új kerítéssel és a
telek feltöltésével most már kedvező feltételek legyenek a táborozásra. Ez úton
szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki ebben segített! Külön köszönet az
önkormányzatunknak, kik 100.000 Ft-tal támogatták ezt a kezdeményezést. Az
idei évre is komoly terveink vannak! A legfontosabb, hogy szeretnénk végre lét-
rehozni egy vizesblokkot. Ehhez a konténert már meg is vásároltuk, köszönhe-
tően az 1%-os adó felajánlásoknak, ami 399.000.-Ft lett. Nagyon köszönjük min-
denkinek, aki ránk gondolt, és örülnénk, ha az idei adóbevallásnál is mi lehet-
nénk legelöl az Önök nyilatkozásánál! Kedvezményezett: Szent Márton Ifjúsági

és Vízi sport Egyesület.
Adó szám: 18203318-1-
13. A konténer jelenleg
üres, de az Önkormányzat
300.000 Ft- tal támogatja, hogy be is tudjuk rendezni. Köszönjük szépen! Ápri-
listól péntekenként 17 órától, szombatonként 9 órától várunk mindenkit evezni!
12 éves kor alatt is jöhetnek a gyerekek, de csak szülői kísérettel! Júniusban ter-
vezünk egy nyílt napot, amikor reggeltől szívesen látunk minden újonnan érke-
ző érdeklődőt! Az eddigi és a leendő programjainkról tájékozódni lehet az
Interneten, a www.martonivizesek.hu elérhetőségen!

Bíró Csaba 

IITTTT  AA  FFAARRSSAANNGG,,  ÁÁLLLL  AA  BBÁÁLL......


