
2015. október-november-december

Békés, boldog karácsonyt és
örömökben, sikerekben gazdag

boldog új évet kíván
községünk minden lakójának 

Mikulás a művelődési házban
A Korszínház előadásában egy meseszínházi előadással kedveskedtünk községünk

gyermekei számára Mikulás napja alkalmából, ahol a gyerekek is szerepelhettek, s termé-
szetesen az előadás végén minden gyermek kapott ajándékot a Mikulástól.

Szigetszentmárton képviselő-testülete,
polgármestere,  jegyzője

és a polgármesteri
hivatal dolgozói.
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November 14-én Községünk Nemzetiségi Kórusa nagy sikerrel szerepelt Érden egy kórustalálkozón. Ennek eredményeként az egyik
érdi katolikus egyházközség meghívott bennünket adventi rendezvényükre. Az egyházközösség vezetője az egykori szigetszentmártoni
plébános, Mojzer György atya. December 6-án a zsúfolásig megtelt templomban adtunk az ünnephez méltó hangversenyt, ahol a koncert
előtt a helyi egyházközség gyermekszereplői és a szülők egy nagyon szép karácsonyi műsorral kedveskedtek a közönségnek. Kórusunk
felkészültségét, sokoldalúságát bizonyítja, hogy műsorunkkal, az erre az alkalomra összeválogatott karácsonyi dalokkal sikerült a nagy-
számú hallgatóság tetszését messzemenőleg elnyernünk és számukra örömöt szereznünk. Tarsoly Ferenc, kórusvezető

Szigetszentmártonból közel ötvenen utaztunk Budapestre október 20-án a
Monarchia Szimfonikus Zenekar 15 éves jubileumi koncertjére a Duna Palotába,
ahol Erkel Ferenc: Ünnepi nyitány, Beethoven: Hármas verseny, Dvorák: IX.
Újvilág szimfónia, műveket hallhattuk csodálatos előadásban. Szólókat Isabelle
Oehmichen (Franciaország) – zongora, Schuster Andrea – hegedű és Ladislav
Szathmary (Franciaország) – gordonka játszották. 

A karmester Medveczky Ádám Kossuth-díjas, Liszt Ferenc-díjas, Bartók-
Pásztory-díjas, Érdemes Művész volt. 

A koncert fővédnöke: Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár. 

A zenekar örökös fővédnöke: Dr. Habsburg Ottó

Monarchia Szimfonikus
Zenekar jubileumi koncertje
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Akikre büszkék
lehetünk…

Versenyeredmények a 2015-2016-os
tanévben

Mesemondó verseny – A magyar népme-
se napja alkalmából – Ráckeve, Városi
Könyv tár

A ráckevei versenyen 5-6. osztályosok kor-
osztályában indult és szerzett 1. helyezést
Huszák Réka ötödikes tanuló. Felkészítő taná-
ra: Tajti Mária.

Népdaléneklési verseny – Ráckeve, a Rán -
ki György Művészeti Iskola szervezésében

A versenyen különdíjat szerzett Kovács
Míra 3. b osztályos tanuló, Holecz Marika 8.
osztályos tanuló pedig második helyen vég-
zett. Felkészítő tanáruk Timárné Schreiner
Györgyi Erika.

Kistérségi Rajzpályázat – Ember és ter-
mészet

7 tanulónk lett díjazott a pályázatban, ahol
53 helyezést, díjat és oklevelet osztott ki a
zsűri! Díjazott tanulóink:Pataki Noémi 1. osz-
tály, Sárácz Jázmin 1. osztály, Udvarev Lilla
3. a osztály, Schneider Borka 5. osztály,
Fekete Bence 5. osztály, Drahos Nóra 8.osz-
tály, Vig Liliána 8. osztályos tanulók. Kö -
szönjük a Szigetszentmártoni Községi Önkor-
mányzatnak a díjazott tanulóinknak felajánlott
különdíjat, ajándékot!

Mikulás kupa – atlétikai verseny, Dömsöd
Iskolánk 36 tanulója vett részt december 3-

án a dömsödi terematlétikai versenyen. Gra tu -
lálunk minden tanulónknak és további sikere-
ket kívánunk nekik! Felkészítő tanáraik: Ga -
lambos-Nagy Erika, Krenkó Károly.

Dobogós helyen végeztek: 3. helyezés a 8.
osztályos lányok összetett versenyében, a Ho -
lecz Mária, Molnár, Ágota Pásztor Kata, Dra -
hos Nóra, Soós Angéla összeállítású csapat.

3. helyezés a 7. osztályos lányok  összetett
versenyében, a Gavalovics Hanna, Papp
Gréta, Kovács Fanni, Varga Daniella, Udvarev
Blanka összeállítású csapat.

2. helyezés a 6. osztályos fiúk összetett ver-
senyében, a Gyimesi Bence, Kapitány Zsolt,
Zsöllér Zsolt, Kollár Norbert, Lakatos Dániel
összeállítású csapatnak.

Borbély Norbert 8. osztályos tanuló egyéni-
ben végzett a 2. helyen!

További helyezések:
Lányoknál: az ötödik osztályos csapatunk,

akik előtt még szép lehetőségek vannak, a 4.
helyen végeztek, a hatodikos csapatunk pedig
7. helyezett lett.

Fiúknál: a nyolcadikosok 5. helyezést értek
el csapatban, az ötödikes fiúk pedig 8. helyen
végeztek.

Márton-hét programjai
2015. 11. 09. – 2015. 11. 13.
Iskolánk hagyományainak megfelelően idén is meg-

rendeztük a Márton-hetet. A programsorozatot Lernerné
Dobosi Erzsébet tanárnő babakiállításával nyitottuk meg.
Mindenki elképedve nézte az általa készített népvisele-
tekbe öltöztetett gyönyörű porcelánbabákat. Ugyanezen a napon az alsósok és az
óvodások bábelőadást láthattak, amit kakaó partival zártak. Kedden délelőtt rendkí-
vül érdekes előadáson vettünk részt, amit Wichmann Tamás kilencszeres kenuvilág-
bajnok tartott. Elmesélte gyermekkori balesetét, majd az egész sportpályafutását,
versenyeit. Kitartásával, küzdeni akarásával a világ legjobb kenusává vált. A beszél-
getés végén dalokkal és gitárszóval búcsúzott el tőlünk. Délután nagyon sok gyerek
vett részt a minden évben megrendezett bolhapiacon. Ezt követte Az Ízek utcája,
ahol különböző országok ételeit készítettük el osztályonként. Megkóstolhattuk töb-
bek között Németország, Törökország, Kína, Belgium, Anglia és Ausztria hagyo-
mányos ételeit. A program zárásaként a meghirdetett Mártoni Sütimester címet idén
Kaltenecker Teodóra nyerte el sütemény kompozíciójával. Szerdán röplabdabajnok-
ságon vettünk részt iskolánk tornatermében, amely szurkolók hangjától zengett. A
mártoni lányok ismét aranyérmet szereztek. Délután kézműves foglalkozást tartot-
tak a szülői munkaközösség tagjai. Nagyon köszönjük nekik a libás díszeket.
Csütörtökön fiú focistáinknak szurkolhattunk, akik derekasan küzdöttek a vendég-
csapatokkal. Pénteken újabb meglepetés vendég érkezett hozzánk, ezúttal Martinek
János kétszeres olimpiai bajnok öttusázó személyében. Előadását, vetítéssel össze-
kapcsolt élményeit ámulva hallgattuk erről a szép és összetett sportágról. Estefelé a
negyedik osztályosok felemelő Márton napi műsorát a hagyományos lampionos fel-
vonulás követte. A templom előtt mindannyian együtt énekeltük a kedves dalokat
Szent Márton püspökről, majd a mécsesekkel kivilágított iskolába vonultunk
zsíroskenyerezni, ahol véget ért a hét programsorozata. Köszönjük a felnőttek mun-
káját, a szülők segítségét, amely nélkül szegényebb lett volna ez a hét.

Gavalovics Hanna, Paulovits Dóra, Varga Daniella, Papp Gréta 7. osztályos tanulók

Kiadja: Szigetszentmárton Önkormányzata 
2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.

Szerkesztő: Ray Rudolf
Nyomda Press+Print Kft. Kiskunlacháza

HÓFEHÉRKE ALAPÍTVÁNY AZ ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT

2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út 13.  Adószám: 18700389-1-13

KÖZLEMÉNY!

A Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvodát támogató Hófehérke Alapítvány az
óvodás gyermekekért 1%-os támogatását az alábbiak  

szerint használta fel:
Fejlesztő játékok és eszközök:          90.000 Ft
Készségfejlesztő foglalkozást segítő
ábrázoló-,és vizuális eszközök:         24.000Ft
Összesen:                                         114.000Ft
Külön köszönet a Hanga Trade KFT támogatásának. A következő év felhasz-

nálható összege várhatóan: 120.000Ft. Köszönjük támogatásaikat! Kérjük, hogy
a következő jövedelemadó bevallásnál ismét óvodánk alapítványát jelöljék meg
kedvezményezettként!

Szigetszentmárton, 2015. 12. 08.        Veres Lórándné kuratóriumi elnök
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Az idei évben az ősz szokatlanul kelle-
mes, meleg időjárást hozott. Kihasználva
ezt, a gyerekekkel sok időt töltöttünk az
udvaron, a szabad levegőn. A középső és
nagycsoportosok már az óvodán kívül is
kirándultak, sétáltak a környéken. Új óvo-
dásaink, a kiscsoportosok hamar megszok-
ták környezetüket. Akik szeptemberben
kezdtek, most már vidáman jönnek az
oviba, az új gyerekek is rövidesen beszok-
nak. A mindennapok során változatos
programokat biztosítottunk a gyerekeknek,
hogy minél több élménnyel, tapasztalattal
gazdagodjanak. Októberben egy szép őszi
délelőttön az óvoda nagycsoportosai kis
kosárkákkal a kezükben elindultak almát
szedni a Nagy család meghívására, a köz-
ség határában található almáskertbe.

Hangulatos énekelgetés és beszélgetés
közben, a természetet megfigyelve, gyalo-
gosan tették meg az odavezető utat. Már
nagyon várták őket, finom almás pitével és
innivalóval kínálták a megfáradt csapatot.
Kis pihenő után nekiláttak az almaszedés-
nek. A szorgos kis kezeknek köszönhetően
gyorsan teltek a kosárkák. A gyermekek
nagyon jól érezték magukat, élményeket,
ismereteket, tapasztalatokat szereztek.
Erősödtek a gyermekek közötti kapcsola-
tok, együttműködési készségek. Ezúton is
szeretnénk megköszönni a családnak ezt a
szép és tartalmas napot. Az iskolából az

első osztályosok az őszi kirándulás alkal-
mából, a Tanító nénikkel visszalátogattak
az óvodába. A gyerekek örömmel játszot-
tak az udvaron. Nagy ölelések közepette
tartottak élménybeszámolót a piros pontok
számosságáról. Az iskolai őszi szünet ideje
alatt, az óvodások létszáma lecsökkent, így
összevont csoportban működtünk. Köz sé -
günkben szép hagyomány a Márton napi
felvonulás. A felkészülés időszaka az
ünnepet megelőzően mindig nagyon tartal-
mas. A gyerekek megismerkednek Szent
Márton történetével, a hagyományhoz kap-
csolódó dalokkal, mondókákkal, népszo-
kásokkal. A nagycsoportosok a téma apro-
pójából két óvodán kívüli sétát is tettek.
Először Gál Józsi bácsi és Julika néni né -
pes baromfiudvarába látogattak, ahol meg-
figyelhették az állatokat és élőhelyüket,
majd egy másik napon a Polgármesteri
Hivatal házasságkötő termében a gyönyörű
márványmozaikot nézték meg. A ráhango-
lódást az ügyes kezű óvó nénik dekoráció-
ja fokozta. Az idei évben először meghív-
tuk a középső és nagycsoportos szülőket
egy közös lámpáskészítő délutánra, mely
nagyon jól sikerült. Jó volt látni, hogy
anyukák, nagymamák, gyerekek együtt
dolgoztak, alkottak, énekeltek. Volt idő
beszélgetni, az elkészült alkotásokra rácso-
dálkozni. Szent Márton napján szürkület-
kor összegyűltünk az óvoda udvarán, min-

den gyermek kezében egy-egy kis lámpás-
sal. Felidéztük Szent Márton legendáját,
énekeltünk, majd közös sétát tettünk az
óvoda udvarán. A hangulatos mécsesek
fényében finom sütivel és meleg teával
kínáltunk mindenkit.

November 30-án a nevelés nélküli mun-
kanap keretében a nevelőtestület elkészítet-
te a tanfelügyelet alapját képező peda gó -
gus értékelési program elvárás rendszerét.
2016-ban várhatóan óvodánkból két peda-
gógus kap tanfelügyeleti ellenőrzést.

Megkezdődött az adventi időszak. A
csoportszobák, öltözők dekorációja is
ennek tükrében alakult át. A mi óvodánk-
ban már járt a Mikulás. A Mikulásközpont
rendezésében láthatták gyermekeink a
Krampusz csoki igaz története című mese-
előadást, melynek záró részében átvehették
a Mikulás bácsitól a megérdemelt csoma-
got. Minden csoport elmondta a köszöntő
versét, énekét. Ezután a karácsonyi ünne-
pélyre készülünk, melyet december 16-án
délelőtt tartunk. A nagycsoportosok betle-
hemes játéka mellett, minden csoport éne-
kekkel, versekkel készül az ünnepre.

Mindenkinek szeretetteljes adventi vára-
kozást kívánunk!

Téli szünet az iskolához hasonlóan de -
cember 21-31-ig lesz. Nyitás: 2016. január
4-én.

Veres Lórándné Györgyi óvodavezető

A Mártoni Gesztenyés ovi első félévének főbb eseményei 
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A Csepel- szigetközép Földtulajdonosok
Közössége, a Pilisi Parkerdő Zrt. és a Pest
Megyei Polgárőr Szövetség által 9. alka-
lommal „Ember és természet” címmel
került megrendezésre a kistérségi rajzver-
senyünk, amelynek házigazdája idén a
Szigetszentmártoni Általános Iskola volt. 

Öt iskola, három művészeti iskola tanulói
mutatták meg képpé formált gondolataikat
az Ember és természet témakörében. Nagy
dolog, hogy ennyi gyerek vállalta a meg-
mutatkozás, bemutatkozás lehetőségét, több
száz munka érkezett hozzánk, ismét nagy
feladat elé állítva a zsűritagokat. Köszönjük
Fodor Piroska és Nemes Ferenc zsűritagok
munkáját, ami lehetővé tette, hogy díjakat
adjunk át a legjobb képek és tűzzománcok
alkotóinak. A felajánlott díjakat, könyveket,
okleveleket köszönjük a versenyt kiíró szer-
vezeteknek, azok képviselőinek, Ernst
Károly, dr.Bilisics Péter, Rittling István
uraknak. A vendéglátást lehetővé tévő
Szigetszentmártoni Önkormányzatnak is
köszönjük az anyagi támogatást, valamint a
felajánlott különdíjakat is, amelyeket
Békési László Illésné, Manyika néni és
Lerner Henrik polgármester úrtól vehettek
át mártoni diákjaink. Mindannyian, tanárok,
iskolatársak és szülők, rokonok, vendégek
együtt örülhettünk iskolásaink sikerének.
Köszönjük, hogy bátrak és ügyesek voltak,
köszönjük felkészítő tanáraiknak, hogy fel-

készítették őket és megjelenhettek műveik a
zsűri színe előtt.

„Ha fiatalok akarunk maradni, minden-
nap olvassunk el egy költeményt, hallgas-
sunk egy kis zenét, nézzünk meg egy szép
festményt és amennyiben lehetséges,
tegyünk valami jót. Az ember legfőbb érde-
me az, hogy amennyiben teheti, felülkere-
kedik a külső körülményeken és minél
kisebb befolyást enged azoknak.” 

(Johann Wolfgang Geothe)
Ezen a napon megtehettük, hogy szép

képeket nézzünk, meghallgassunk egy-egy
költeményt, sőt a rajzverseny és a díjkiosz-
tás napjának sikere érdekében nagyon
sokat tettek valami jót! Együtt örültünk a
bemutatkozásoknak, valamint a díjkiosz-
tást megelőző iskolai műsorban szereplő
tanulóinknak is, akiknek műsorában a vers,
a tánc, a zene, a sport formagyakorlatai
egységgé álltak össze, megmutatva a
művészet sokszínűségét. Várjuk a követke-
ző, a 10. rajzpályázat kiírását!

Fokiné Fehér Edit

A rajzpályázat margójára
Természet megfigyelést és kézművessé-

get tanítottam több mint 20 éven keresztül
főiskolát végzett óvónőknek, óvóbácsiknak
az akkreditált Waldorf pedagógiai képzésen
belül. A természet megfigyelésen keresztül
juthatunk el a gyermek megfigyelésig. A

felnőtteket kivittem a természetbe, minden-
ki keresett magának egy helyet, ahová min-
den hónapban, ősztől a következő év őszé-
ig, három éven keresztül visszament. Egy-
egy bokron, fán lerajzoltak egy-egy ágat, az
ágon minden rügyet és végig kísérték,
melyik rügyből mi lesz, melyikből a levél,
ág, virág, majd a termés. Ezt rajzokban
megörökítették. Érzékeléssel – simítással,
szaglással, látással, hallással – megfigyelték
az évszakok minden rezdülését, illatát, szí-
neit, csendjét, neszezését, a természet ébre-
dését, változását. Csak akkor lehet az óvó-
nőknek, óvóbácsiknak a gyermek fejlődését
segíteni, ha alaposan megfigyelik őket,
viselkedésüket, félelmeiket, étkezésüket
annyira aprólékosan, ahogy a természetet
megfigyelték. Mindezt azért mondtam el,
mert a rajzpályázaton az önálló alkotás mel-
lett sok esetben tapasztaltam a rajzokon
másolást. Ha a gyerekben nem alakul ki egy
kép a tapasztalatai alapján, akkor csak
másolni fog. A belső érzések, élmények
nem jelennek meg a rajzokon. Tudom, hogy
kevés a rajzóra, ebbe talán nem fér bele a
természet megfigyelés, de jó lenne egy
évben nem csak 1-2 alkalommal kivinni a
gyerekeket a természetbe. Biztos, a szülőket
is meg lehet győzni, hogy fontos a gyerme-
kek számára a természet folyamatos megfi-
gyelése, megismerése, megszerettetése.

Nemes Ferenc

Kistérségi rajzpályázat – Eredményhirdetés – 2015. 11. 27.
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Pótszilveszter a
RETRO-GEMINIVEL

2016. 01. 16-án 20 órától
a Műv. Ház Büfé szervezésében

Belépő: 1.000 Ft
Jegyek: a Műv. Ház Büfében, 
illetve a 20/447 9066 számon
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Márton Nap-i rendezvényekMárton Nap-i rendezvények
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Szüreti felvonulás 2015
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Bor- és Pálinkafesztivál


