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Helyi kulturális, közéleti és nemzetiségi hírek

2018. június 16-17-én ünnepeltük egyesületünk megalapításának 120. év for -
dulóját. Ünnepi közgyűlésünkön részt vett Pásztor József tűzoltó ezredes úr, a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese, Hajdú Imre
tűzoltó ezredes úr, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Érd
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági felügyelője, Herczegfalvi-Her czegh
Roland tűzoltó százados úr, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igaz ga tó ság, Érd
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűz oltó-parancs-
nokság parancsnok helyettese, Czernyi Péter elnök úr és Cso rdás József parancs-
nok úr a Ráckeve Város Tűzoltó Parancsnokság képviseletében. Tiszteletüket tet-
ték a Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Döm sö di Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, a Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület kép viselői, s németországi
partnervárosunk, Vellmar tűzoltó egyesületének de le gációja. Az ünnepség dél-
után a Kultúrházban folytatódott, ahol a helyi művészeti civil szervezetek – zene-
kar, tánccsoport, kórus – adtak műsort, s aján dékokkal köszöntötték a jubiláló tűz-
oltó egyesületet. Németországi partnervárosunk tűzoltóitól egy nagyon szép
emlékpadot kaptunk ajándékba. Vasárnap délelőtt a focipályán tűzoltási bemuta-
tót tartottunk, melyen részt vett Ráckeve Város Tűzoltó Parancsnoksága, a
Dömsödi Önkéntes Tűzoltó Egye sület és a Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó
Egyesület. Gépkocsitűz oltását és az azt követő mentést mutattuk be. A rendez-
vény ideje alatt, vendégeinket a Szt. Márton  Ifjúsági és Vízisport Közhasznú
Egyesület szigetkerülő csónaktúrára invitálta, nagy sikerrel.

Mindenkinek köszönjük a részvételt. Bencs Ágnes

A jubileum alkalmából 4 napra 35 fős küldöttség érke-
zett Vellmarból falunkba, élükön a polgármesterrel. De
érkeztek tűzoltók, táncosok, zenészek is. Fogadásukkor
vacsorára tűzoltóink főztek üstben székelykáposztát,
melynek igen nagy sikere volt. A 4 napos programban volt
budapesti városnézés, kis-dunai hajókázás, közös jubileu-
mi emlékfaültetés s egy közös esti program is, ahol fellé-
pett a vellmari tánccsoport, a szigetszentmártoni tánccso-
port, a mártoni kórus, a mártoni Hexerai senior tánccso-
port, a Monarchia kamarazenekar, a sziget szent már toni
fúvószenekar s a Lohr Kapelle. A két polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket, s Vellmar város polgármestere
átadta a város ajándékát, 30 db asztalt s 120 széket a
művelődési ház számára, melyet külön kisebb kamionnal
szállítottak ide. Az est folyamán német barátaink vendégül
látták a közönséget is, sütötték a Német or szág ból hozott
bajor grillkolbászt, csapolták a hesseni sört. A kitűnő han-
gulatról a mártoni fűvósok s a Lohr Kapelle gondoskodott.

120 ÉVES A SZIGETSZENTMÁRTONI
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

25 éves Vellmar és Szigetszentmárton 
testvérvárosi kapcsolata
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25 éves testvérvárosi jubileum rendezvény pillanatképei
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HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓTEREM LÉTESÜLT

Állandó helytörténeti kiállítás nyílt a művelődési ház pincehelyiségében Ray Rudolf közel egy éves kutató-gyűjtő munká-
jának s sikeres pályázatának köszönhetően. Az igen változatos, érdekes, látványos anyag ingyenesen megtekinthető min-
den nap, a művelődési ház nyitva tartása idejében. Szeretettel várunk mindenkit! Kérjük, akinek esetleg van nélkülözhe-
tő régi eszköze, irata, fotói, ajánlja fel a gyűjtemény számára.

Mártoni Sakkhírek
Véget ért a 2017/2018. évi Pest megyei 5 fős csapatbajnokság, ahol Szigetszentmárton csa-

pata is képviseltette magát. 12 csapat közül az előkelő 2. helyen végeztünk!
Csapattagok: Horváth Ilona; Tábor József nemzetközi mester; idősebb és ifjabb Leidl

István; Horváth György; Katona Tamás; Kiss László; Dorogházy László; Eigler György.
Június 24-én tartottuk évzáró rendezvényünket a művelődési házban, ahol Lerner Henrik

Polgármester Úr is megtisztelt bennünket jelenlétével.
A következő bajnok-

ságban is szerepelni
fogunk, mely szeptem-
berben indul.

Minden sakkbarátot
szeretettel várunk a
mérkőzéseinkre szur -
kolni!

Köszönjük a polgár-
mesteri hivatal és a
művelődési ház támo-
gatását!

Szigetszentmárton,
2018. 06. 24.

Leidl István  
csapatvezető
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„A vers az, amit mondani kell.”
Kányádi Sándor

A fent idézett mondatot
Kányádi Sándor történetében
egy kisiskolás felelte arra a
kérdésre, hogy mi a vers.
Nos, mi hallgattunk a névte-
lenségét megőrző gyermekre,
és mondtuk.

Az iskolában ebben a tanév-
ben is megrendeztük április
11-én, a költészet napján a

felső tagozatosok szavalóver-
senyét, amelyre idén harminc
ötödik-nyolcadikos tanuló
készült egy magyar költő
művével. 

Családias és – amennyire azt
az ilyenkor természetes izga-
lom engedte – jó hangulatban
hallgatták meg egymást a gye-
rekek. 

Komoly és humoros versek
is elhangzottak a színvonalas
előadások során.

A zsűri most aztán tényleg
nehéz helyzetbe került a sok
remek produkció értékelése-
kor, ezért a szokásoktól eltérő-
en a következő döntést hozta:

5. a osztály: 
1. Holecz Júlia
2. Berta Ferenc
3. Udvarev Lilla

5. b osztály:
1. Kovács Míra

Schneider Csepke

2. Kovács Martin
3. Saliga Fruzsina

6. osztály:
1. Császár Dániel
2. Glonczi Gréta
3. Réti György

8. osztály: 
1. Kaltenecker Anna
2. Finszter Panna
3. Gyimesi Bence

Lipódi Krisztina 
Posztos Petra

Tajti Mária szervező

Köl tészet  napja  az  i sko lában

Az elmúlt időszak bővelkedett esemé-
nyekben, iskolánk tanulói szívesen sportol-
nak, nagyon szeretnek versenyezni is. Volt
alkalmuk!

ATLÉTIKA:
Februárban a körzeti terematlétikai ver-

senyeken csillogtatták meg tehetségüket
sportolóink. A felső tagozatosok és az alsó-
sok között is nagyon jó eredmények szület-
tek.

A felsősök 30 m-es síkfutásban, 5-ös ug -
rásban, súlylökésben és 700 méteres futás-
ban versenyeztek.

III. kcs. fiú csapat 2. helyezett Sziget -
szentmárton: Mozsárik Kende, Császár
Dániel, Marinkovicz Marcell, Tóth Sándor,
Kardos Mátyás, Réti György.

Egyéniben: 2. helyezett Réti György.
III. kcs. leány csapat: 6. helyezett Sziget -

szentmárton: Fekete Lili, Gavalovics Míra,
Schneider Csepke, Juhász Csenge, Holecz
Júlia, Berta Diána.

IV. kcs. fiú 2. helyezett Szigetszent -
márton: Gyimesi Bence, Kollár Norbert,
Biró Richárd, Busai Patrik, Zsöllér Zsolt,
Kovács Ármin.

IV. kcs. fiú egyéni: 1. Gyimesi Bence, 3.
Kollár Norbert.

Az alsó tagozatosok 30 m-es síkfutás-
ban, 5-ös ugrásban, kétkezes hajításban és
váltó futásban versenyeztek. 

II. kcs. fiú csapat 2. helyezett Szige t -
szent márton: Pataki Kolos, Bonhardt Ta -
más, Bencs Donát, Busai Marcell.

II. kcs. leány csapat 2. helyezett Sziget -
szentmárton: Schneider Csepke, Váradi
Szabina, Réti Blanka, Holecz Júlia.

II. kcs. egyéni: 1. helyezett Holecz Júlia.
I. kcs. fiú csapat 1. helyezett Sziget -

szentmárton: Szijjártó Zente, Krék Krisz -
tofer, Lipódi Krisztián, Bonhardt Gergő.

I. kcs. egyéni: 1. helyezett Szijjártó
Zente.

I. kcs. leány csapat 1. Sziget szent -

márton: Zorg Lili, Sárácz Jázmin, Berta
Flóra, Bonhardt Boglárka.

I. kcs egyéni: 1. helyezett: Bonhardt
Boglárka.

Érdekesség: ha rendeztek volna családi
versenyt, mindenképpen a Bonhardt család
nyerte volna, mivel mindhárom gyermek
(Tamás, Bogi, Gergő) éremmel a nyakában
tért haza.

Szabadtéri atlétikai versenyek:
Körzeti bajnokság Kiskunlacháza
Versenyszámok: 60 méter, kislabda hají -

tás, távolugrás, súlylökés (IV. kcs.), váltó
(II. kcs.), 600 méter (III. kcs.), 800 méter
(IV. kcs.)

IV. kcs. csapat 4. helyezett Sziget szent -
márton: Busai Patrik, Mészáros Balázs,
Zsöllér Zsolt, Kovács Ármin, Gyimesi
Bence.

IV. kcs. egyéni 1. helyezett: Gyimesi
Bence.

II. kcs fiú csapat 4. Szigetszentmárton:
Szijjártó Zente, Bencs Donát, Pataki Kolos,
Bonhardt Tamás, Hrencsár Kolos, Fekete
Noel.

II. kcs. fiú egyéni 4. helyezett: Szijjártó
Zente. 

II. kcs. leány egyéni 3. helyezett: Holecz
Júlia.

Megyei összetett egyéni atlétikai döntőn
Gyimesi Bence a 4. helyet szerezte meg. 

Kisiskolások Megyei Atlétikai Versenye:
Leány csapat 2. helyezett Szigetszent -

márton: Váradi Szabina, Holecz Júlia, Gyi -
mesi Erika, Berta Diána, Légrádi Eszter
Lilla, Cserveni Fanni.

Egyéni leány II. kcs. 1. helyezés: Holecz
Júlia.

Egyéni leány III.kcs. 3. helyezés: Gyi -
mesi Erika.

Fiú csapat 5. helyezés Szigetszent már -
ton: Szijjártó Zente, Fekete Noel, Eősze
Ákos, Kardos Mátyás, Zsöllér Zsolt,
Gyimesi Bence.

Egyéni fiú IV. kcs. 1. helyezés: Gyimesi
Bence.

Leány svédváltó: Holecz Júlia, Juhász
Csenge, Gyimesi Erika, Cserveni Fanni.

Fiú svédváltó 2. helyezés: Lipódi Kris z -
tián, Eősze Ákos, Kardos Mátyás, Gyimesi
Bence.

Az országos döntőre továbbjutott Ho lecz
Júlia és Gyimesi Bence.

Kajak-kenu hírek
Az első megmérettetés a Bankházi Ár -

apasztó Csatornán rendezett 7. Csatorna
Csata, amelyen a sportteljesítmény mellett
a természetvédelem is fontos szerepet ját-
szik. A verseny emblémája és védnöke a
Rákosi Vipera volt ebben az esztendőben.

4 fiú vállalta a kenuban a 16 kilométeres
távot, melyet kiválóan teljesítettek:

Mozsárik Kende, Marinkovicz Marcell,
Fábián Balázs, Réti György.

A tantestület három tanára is rendszeres
résztvevője ennek a versenynek. Foki
Vilmos kormányozta versenyző fiú csapa-
tunkat. Egyéb kenus egységekben evezte le
a távot szép eredményt elérve Szöllősi
Judit és Hajdu István.

A TC 4-es kenu kategóriában Sziget -
szent márton képviseletében kiváló idő-
eredménnyel szerepelt: a Huszák Gergő,
Huszák Géza, id. Bernáth Árpád, Huszák
Attila összetételű csapat.

A ráckevei színekben versenyző Tóth
Sándor, iskolánk tanulója az utánpótlás
kategóriában 1. helyet szerzett.

Suli Sárkány Diákolimpia Dunavar -
sány Olimpiai Központ:

Iskolánk 34 tanulóval képviseltette
magát a rendezvényen. A három csapat
(hajónként 10 evezős, egy dobos és egy kor-
mányos – aki minden esetben Foki Vilmos
tanár úr volt) a harmadik korcsoportban
indult. Lehetőség volt a fiatalabb verseny-
zők felnevezésére, így a kisebbek is harcra
kelhettek a helyezésekért.  A Tóth Sándor,
Kaltenecker Péter, Riepl Erik, Mozsárik
Kende, Fábián Balázs, Váraljai Balázs,
Fegyó Iván, Császár Dániel, Berta Diána,

ISKOLAI  SPORTHÍREK
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Kovács Renáta, Szijjártó Zente és Berta
Ferenc dobosok alkotta egységünk az előző
évhez képest előrelépve a dobogó harma-
dik helyére állhatott fel. 

Röplabda
Ebben a tanévben új testnevelő (Szöllősi

Judit) vette át a sportág iránt érdeklődő
gyerekek felkészítését. A röplabda kiemelt
sportág lett, így sikerült kis többletet nyúj-
tani a gyerekeknek.

A MAFC röplabda szakosztályának
spor tolói, játékosai lettek a fiú röplabdá-
saink. Az egyesület labdákkal, sportfel-
szereléssel látta el az iskolát. Az együtt-
működés a következő tanévben még
tovább erősödik.

Az idén egy mini korosztályú /U 13-as/
fiú csapatunk indult az Országos Mini
Ku pában. 4 tornán vettünk részt Buda -
pesten, Debrecenben, Székesfehérvá ron
és Ka zinc  barcikán. Utazó csapatunkból
kiemelkedő teljesítményt nyújtott Mikó
László 7. osztályos tanuló. A következő
évben már há rom csapattal (szupermini,
mini leány és fiú) képviseltetjük magun-

kat. A tanév vé gére sikerült szinte minden
edzésre járó gyermeket leigazolni a sport-
egyesületbe. 

Diákversenyekben bővelkedett a tanév.
Két korcsoportban fiú, egy korcsoportban
leány csapattal vettünk részt a diákolimpia
megyei versenyein. Mindkét fiú csapatunk
eljutott a megyei döntőig. A leányok
nagyon népes mezőnyben nagy csatában
maradtak alul a területi selejtezőn.

Eredmények:
Fiúk III. kcs.:
Megyei selejtező Tápióbicske 3. hely,

megyei döntő Taksony 5-6. hely.
A csapat tagjai: Mikó László, Keserű

Norman, Mozsárik Kende, Fegyó Iván,
Kaltenecker Péter, Guba-Csanádi Zsombor,
Pataki Kolos, Németh Márkó, Császár
Dániel.

Fiú IV. kcs.:
Megyei selejtező Ócsa 2. hely, megyei

döntő Dunakeszi 4. hely.
A csapat tagjai: Mikó László, Busai

Patrik, Selmeczi Imre, Zsöllér Zsolt, Mo -
zsárik Kende, Fegyó Iván, Kaltenecker

Péter, Guba-Csanádi Zsombor, Gyimesi
Bence. 

Leány III. kcs.:
Megyei selejtező Ráckeve 4. hely.
A csapat tagjai: Gyimesi Erika, Gava -

lovics Míra, Pataki Petra, Fekete Lili,
Juhász Csenge, Appel Laura, Udvarev
Lilla, Holecz Júlia, Bíró Nikol.

Sajnos a saját rendezésű torna technikai
okok miatt elmaradt, de a lányoknak így is
jutott még lehetőség a megmérettetésre. A
Magyar Röplabda Szövetség Röpsuli
Programjának keretében a Vasas Folyondár
utcai sportközpontjában megrendezett tor-
nán megszereztük a kiváló 3. helyet. Két
nappal később Szigetbecsén a „Nyuszi
Kupának” elnevezett tornán versenyeztünk
kevesebb sikerrel, viszont telve lelkesedés-
sel a következő évi visszavágásra.  

Ezúton köszönjük meg a szülők folya-
matos együttműködését és fizikai segítsé-
gét a versenyekre való eljutásban és a gye-
rekek kísérésében. 

Foki Vilmos és Szöllősi Judit
testnevelők



A tavaszi hónapokban ismét a szokásos és tematikus programjaink-
ra készültünk. Megemlékeztünk nemzeti ünnepünkről, készültünk hús-
vétra, a Föld napja keretében sikerrel zártuk az „Egy gyermek – egy
cserép virág” mozgalmunkat. Köszönjük a szülőknek a sok szép színes
virágot, melyet örömmel ültettünk óvodánk kertjébe.

Márciusban és májusban két kolléganőnk az Oktatási Hivatal
pedagógusminősítési eljárásában vett részt. Várkonyi Lászlóné Móni
néni óvodapedagógus kollégánk összevont eljárás keretében Mester
fokozatot kapott, Fekete Bettina a Pedagógus I. fokozatba kerül.
Sikeres minősülésükhöz szeretettel gratulálunk!

A KRESZ pályánk közepén díszelgő illatos hársfánkból (amit Joli
óvó néni ültetett sok évvel ezelőtt) csodás májusfát varázsoltunk a gye-
rekekkel, színes krepp papírszalagokat kötöttünk rá. Minden évben
szokásos Családi Napunk nagyszerűen és terveink alapján zajlott.
Köszönet az Önkéntes Tűzoltóknak és a Ráckevei Rendőrkapitányság
munkatársainak, Wesselényi Miklós szervezésének. A délutáni zenés

meseelőadás, a süti- és zsákbamacskavásár, a kötetlen beszélgetések jó
hangulatban történtek. Az óvodai rendezvényen kapott támogatás
kiemelkedő volt (190 ezer Ft). A be folyt összeg, az adóból felajánlott
1% és az SZMK támogatása együttesen lehetővé tette, hogy megren-
deljük a sószoba kialakítását óvodánk irodahelyiségéből. Terveink sze-
rint a nyár folyamán elkészül, így szeptemberben már birtokba vehetik
a mártoni óvodások. Nagyon szépen köszönjük az adományozásban és
a szervezésben részt vevők munkáját!

Nagycsoportosainkkal szerepeltünk a Dunaharaszti Hétszín virág
Óvoda szervezésében megrendezett Pest Megyei Óvodások Néptánc
Találkozóján. Élő zenével: Nánási Lajos harmonikakíséretében.
Köszönjük a zenei kíséretet és a Szülőknek a támogató részvételt.

Így május végén túl vagyunk a kisebb csoportok évzáró anyák napi
műsorán. Már csak a nagyok ballagása van hátra.

2018. június 4-től augusztus 31-ig összevont csoportban működünk.
Nyári nagytakarítási szünet 2018. július 16. – augusztus 10-ig tart.

Nyitás: 2018. augusztus 13-án. 
A nyári szünet alatt mindenkinek jó pihenést és szép nyarat kívá-

nunk! 
Veres Lórándné Györgyi óvodavezető
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Hírek a Gesztenyés Óvodából
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a mártoni kórus szervezésében emlékműsorral,

koszorúzással, kórustalálkozóval emlékeztünk meg a II. világháborút követő kitelepítésekre

és a „málenykíj robotra” elhurcolt áldozatokra május 5-én szombaton, a II. világháború

áldozatainak az emlékművénél a Templom téren, illetve a művelődési házban. A kórustalál-

kozón közreműködött a szigetcsépi, a cedlédberceli, a dunaharaszti és a mártoni német

nemzetiségi kórus és a szigetszentmártoni kisparti zenekar.

Megemlékezés a kitelepítésekre
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A művelődési ház munkájának irányításával eltöltött 30 év után úgy
döntöttem, „leteszem a lantot”, s a nyugodtabb, kevésbé hajtós,
stresszmentes nyugdíjas éveket választom. Harminc évet dolgoztam
falunk kulturális – szabadidős életéért, amire mindig örömmel fogok
visszaemlékezni. 

Igazi tősgyökeres, szigetszentmártoni lokálpatrióta családból szár-
mazom, hisz mind anyai, mind apai részről több száz éve itt élnek a fel-
menőim. Nagyapám kántortanító volt a faluban, édesapám 25 évig volt
a szigetszentmártoni iskola igazgatója – ő alapította a fúvószenekart is.
Édesanyám szintén a helyi iskolában volt több évtizedig német – orosz
szakos tanár, s több évig irányította a művelődési ház munkáját.
Szigetszentmártonban jártam óvodába, általános iskolába. (Gim -
náziumban Ráckevén érettségiztem, főiskolai diplomámat Szombat -
helyen a Berzsenyi Dániel Főiskolán szereztem.) Végigjártam az úgy-
nevezett „szamárlétrát”. Ifjúsági klubvezetőként kezdtem, majd nép-
művelődési előadó lettem, ezt követően művelődésszervező, végül
művelődési ház igazgatóként dolgoztam. 

1964 óta zenélek a fúvószenekarunkban, 1973-ban pedig ifjúsági
klubvezetőként barátaimmal megalapítottuk az idén már 45 évet jubi-
láló szigetszentmártoni tánccsoportot, melynek mint alapító, évekig
tagja is voltam. Mikor a rendszerváltás után átvettem a művelődési
házat, egy omladozó, bútorokat, technikai-műszaki eszközöket és szak-
mai munkát, látogatókat nélkülöző, bezárásra váró, működésképtelen
intézményt kaptam. (Sokan emlékeznek még az intézmény áldatlan
állapotára.) Hát nekem ebből kellett … várat csinálni. Úgy gondolom,
sikerült. 

Jelenleg egy kívül-belül megújult, felújított, korszerű, élettel teli
intézményt tudok a jövőre, az utódomra hagyni. Büszke vagyok arra,
hogy az eltelt három évtized alatt településünknek közel százmillió
forintot sikerült nyernem pályázatokból, mely által technikai, műszaki
eszközökkel, bútorokkal tudtuk felszerelni az intézményt, rendezvé-
nyeket, tanfolyamokat, előadásokat szerveztünk s a művelődési ház
felújításhoz tudtunk hozzájárulni. Emellett sikeres pályázataimmal
többszázezer forinttal sikerült támogatnom tűzoltó egyesületünk, zenei
egyesületünk, sportegyesületünk, a német nemzetiségi önkormányzat s
a hagyományőrző egyesület működését, munkáját. 

23 éve vagyok önkormányzati képviselő, s mint ilyen, több mint 15
millió forintot hagytam önkormányzatunknál községünk épülésének,
szépülésének támogatására azáltal, hogy a képviselői munkáért járó
tiszteletdíjat, illetve a bizottsági munkáért járó tiszteletdíjat sohasem
vettem fel! (Ha jól belegondolunk, ez egy családi ház ára.) 

A helyi újságot is évek óta társadalmi munkában, ingyenesen szer-
kesztem. Nagy öröm számomra, hogy sikerült több rendezvényemmel
hagyományt teremteni, többek között a hangulatos nyári, péntek esti
sramli partik, nemzetközi néptáncfesztivál, zenekari találkozók, szüre-
ti felvonulás, bor- és pálinkafesztivál, május 1-i zenés köszöntő. A

nemzetközi néptáncfesztivállal s a zenekari találkozókkal a világ min-
den részéről tudtam tánccsoportokat és zenekarokat idehozni hazájuk
folklórjának, zenéinek, táncainak bemutatására. Emlékeztetőül néhány
ország, kiknek együttesei b emutatkoztak nálunk: India, Mexikó,
Thaiföld, Egyiptom, Indo nézia, Kína, Tajvan, Spanyolország,
Franciaország, Oroszország, Korzika, Egyesült Államok, Litvánia,
Belgium, Németország stb. Több nagyrendezvényem is volt: kétszer
rendeztem szabadtéri koncertet – több ezer fős közönséggel – a Pa-dö-
dö együttessel a régi és az új sportpályán, de itt volt az Irigy Hónaljmi -
rigy, TNT, Happy Gang, többször a Pál Utcai Fiúk, Szandi, az Expressz
Zenekar, Komár László, Koós János és még sorolhatnám a számtalan
ismert s kevésbé ismert művészt, kik felléptek Szigetszen tmártonban. 

Szerveztem több alkalommal divatbemutatót, asszonybált, kép-
zőművészeti kiállítást. A gyermekeknek meseszínház, mesefilm -
vetítés, gyermekműsorok, évente Mikulás-műsor volt. Több évig
diszkót működtettünk a helyi és a környékbeli fiatalok számára, de
volt asszonytorna, jóga, sőt Papp Gáborral – az akkori lovardatu-
lajdonossal – közösen fogathajtó versenyt is rendeztünk a régi
sportpályán. Évekig edzőterem működött a pincehelységben, s az
országban elsők között számítógépekkel, informatikai eszközökkel
felszerelt Teleházat működtettünk, melyek használata ingyenes
volt. Minden korosztály megtalálhatta a saját érdeklődési körének,
igényének megfelelő programot, ráadásul pályázataimnak köszön-
hetően legnagyobb részüket ingyenesen tudtam biztosítani a
közönségnek! 25 évvel ezelőtt a zenekarral társadalmi munkában
megépítettük a szabadtéri színpadot és a művelődési ház akadály-
mentesített feljáróját, emellett pályázati támogatásból sörasztalo-
kat, sörpadokat vásároltam, melyek a művelődési ház, az önkor-
mányzat, az iskola és a civil szervezetek rendezvényein szolgálják
a lakosságot. 

HARMINC ÉV UTÁN…
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Most, hogy elköszöntem, utolsó projektként sikerült összehoznom
egy állandó helytörténeti kiállítást az utókor számára, a művelődési ház
pincehelységébe, melyet közel egy éves gyűjtő-szervező munka előzött
meg. A bútorokat pályázatból sikerült megvásárolnunk. Érdemes
bejönni a művelődési házba és megtekinteni a kiállítást, s ha esetleg
valakinek otthon akad még régi eszköz, fotó, irat vagy valamilyen
használati tárgy, melyet szívesen felajánlana a kiállítás számára, öröm-
mel fogadjuk! Azért egy ideig még nem szakadok el teljesen a helyi
közélettől, hisz jövő őszig továbbra is önkormányzati képviselőként
tevékenykedem, ezenkívül szerkesztem újságunkat, a Mártoni
Fórumot, zenélek a zenekarban, intézem annak ügyeit, fellépéseit, illet-
ve a júliusi zenekari találkozó és a Duna-parti augusztus 19-i rendez-
vényünk programjait is még én állítom össze, szervezem meg, bonyo-
lítom le.      

Sikeres embernek érezhetem magam. Úgy érzem, mindent elértem
az életben, amire egy ember vágyhat: van egy csodás családom, két
gyönyörű unokám, beutaztam az egész világot, munkám mindig olyan
volt, amit szerettem, amihez nagyon értettem. Két vállalkozásomat
mellékállásban 12 éve űzöm, szintén igen sikeresen, hisz nem csak itt-
hon, hanem több éve már külföldön is igényt tartanak munkámra, éven-
te számtalan felkérés érkezik. (Vál lalkozóként lemezfelvételeket készí-
tek zenekaroknak, kórusoknak, népdalköröknek, ezenkívül turisztikai
filmeket településeknek, önkormányzatoknak, falvaknak és városok-
nak.) Zenei, illetve filmfelvételeimet több alkalommal lehet hallgatni a
rádióban, illetve megnézni a TV különböző csatornáin. Vállalkozá -
saimat természetesen nyugdíjazásom után is folytatom. Mind emellett
szerkesztem fúvószenekarunk 65 éves történetét, mely magyar és
német nyelven decemberben jelenik meg. Kiadására sikerült pályázat-

ból forrást szereznem. Reményeim szerint jövő év végére sikerül szer-
kesztésemben Szigetszentmárton 750 éves történetét is kiadni, melyet
– édesanyám s jómagam által – közel 30 éves kutató-gyűjtő munka elő-
zött meg. A könyvben a település történelme mellett a helyi közigaz-
gatás, oktatás, kultúra, sport, szabadidő, óvoda, iskola, művelődési ház,
tűzoltóság, zenekar, tánccsoport, kórus, egyházi élet, civil szervezetek,
a nemzetiségi élet és az egykori hagyományok és szokások is olvasha-
tóak lesznek, több mint száz fotóval kiegészítve. 

Természetesen utazásimat is folytatom, hiszen – ugyan rengeteg
országban jártam – még elég sok csodálatos dolog van a világban, amit
nem láttam, ezenkívül most már az unokáimmal is annyit lehetek
együtt, amennyit szeretnék. 

Nem fogok unatkozni nyugdíjas éveim alatt. Mindig voltak, s jelen-
leg is vannak céljaim, melyeket biztos vagyok benne, hogy elérek. Ha
sikeres akar lenni valaki, a dolog szerintem nagyon egyszerű. Érts
ahhoz, amit csinálsz, szeresd, amit csinálsz, és higgy abban, amit csi-
nálsz! Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk egy célt, egy
álmot? Csak annyi, hogy: akarom. Nincsenek leküzdhetetlen akadályok,
csak olyan emberek, akik nem hisznek az akadályok legyőzésében. A
világ legtöbb fontos dolgát olyan emberek érték el, akik akkor is tovább
próbálkoztak, amikor már semmi vagy senki sem segített. Az életben
nem az jelenti a tragédiát, ha nem éred el a célokat, hanem ha nincsenek
céljaid. Világéletemben hittem benne, hogy a nap egyik legcsodálato-
sabb pillanata, amikor reggel felébredünk. Mindegy, hogy vacakul érez-
zük-e magunkat vagy jól, egy biztos: aznap még bármi történhet velünk!
És az sem számít, ha az esetek többségében semmi különös nem törté-
nik. A lehetőség benne van a reggelekben. A többi rajtunk múlik.

Ray Rudolf

Június 4-én koszorú-
zással egybekötött rö -
vid műsorral emlékez-
tünk meg a Nem ze ti
Összetartozás Nap já -
ról. A műsorban köz-
reműködtek az iskola
tanulói és a mártoni
kórus. 

Nemzeti Összetartozás Napja
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A nagy pillanat varázsa, emléke fog ráköszönni július 10-én a
Szigetszentmártonban élő Pap tanárházaspárra, Szabó Amáliára és Pap
Jánosra, akik 70 évvel ezelőtt kötöttek házasságot. 1948. július 10.
Amália nappal indult, s most már 2018. évben járunk, eltelt közösen a
hetven év, és még folytatódik tovább jó egészségben, szellemi frisses-
ségben. A kerek évforduló alkalmából eltöltöttem velük, közöttük, a
diófa alatt ülve egy kellemes nyári délutánt. Visszaemlékezve a közös
élményekre: amikor még engem tanítottak, majd később egy tantestü-
letben dolgoztunk. János bácsi, mint a vezetőm, az iskola igazgatója,
aki a maga alaposságával, fegyelmezettségével oktatta a kémiát, míg
Lili néni az anyanyelv tisztaságával, az irodalom, a könyvek szereteté-
vel bűvölte el a diákokat. 

– Hogyan kezdődött, mi volt a titok?
– Ray Rudi bácsi, az akkori igazgató hívott minket ide

Dánszentmiklósról. Mindkettőnknek tanítói végzettsége volt, de kellett
a magyar szakos. Én elvégeztem, a férjem a kémia-matematika szakot.
Előtte egy kis tanyán kezdtünk, 2 kilométerre volt az iskola, kerékpár-
ral jártunk be minden nap.

– Akkor a kerékpározás szeretete innen indulhatott, mert még pár
évvel ezelőtt is egymásra köszöntünk a főúton.

– Nem is akármilyen kerekezés volt az, János bácsi vitt a hátsó cso-
magtartón, így jártunk be tanítani. Az osztályterem is az akkori állapo-
tokat mutatta, összevont osztályban 100 különböző életkorú gyereket
neveltünk, tanítottunk egy teremben. A fapadokban 6-8-an is ültek, fiúk-
lányok vegyesen. Jó kis móka volt közöttük, melyik lány melyik fiút
tudja kitolni a padból. 

– Nem lehettek könnyű helyzetben, a fegyelmet tartani kellett, a tan-
anyagot tanítani. De szép példa előttünk, ennyi évig a pálya, a hivatás
mellett kitartani, egy helyen dolgozni és egymás mellett élni évtizede-
ken át. 

– Amikor idekerültünk, pedagógus kölcsönt kaptunk, abból építettük
fel ezt a házat, ami előtte csodálatos jegenyefasorral ékeskedett. A gye-
rekeink, a két fiú is itt nőtt fel. Árpi fiunk 1949-ben, János 1957-ben szü-
letett.

– Igen, mi Janóval – dr. Pap János egyetemi docens, tudományos
főmunkatárs, zenei akusztikus – egy osztályba jártunk az általánosba, de
a gimnáziumba is. Szerettünk gyerekkorunkban télen kijárni a tóra,
engem Árpi tanított meg korcsolyázni. A könyvek iránti érdeklődésemet,
a napi szinten való olvasást Pap tanár néni példamutatásával kaptam.

– Könyvtáros is voltam, mint édesapám, Szabó Ernő. Mikor küldték
a megrendelőlapot az új könyvekről, mindig kiválasztottam belőle a
magunk részére is, amit megvettem. A világirodalom klasszikusai, a
magyar irodalom remekei a könyvespolcon sorakoznak a többi sok száz
könyv között. 

Nagyon szerettem hozzájuk járni, szemet gyönyörködtető volt szá-
momra Igazgató Úr vegytiszta, kifogástalan, hamisíthatatlan zöldséges
palotája. Mikor látogatásaim során elköszöntem, beosontam, belopóz-
tam Lili nénihez és elbeszélgettünk egy-egy jó könyvről, amit éppen
akkor olvasott.  

– Mit üzen egy magyartanár – aki 1956. július 31-én, Szegeden már
62 éve átvette a diplomáját jeles eredménnyel – a mai generációnak az
olvasás, a könyv szeretetéről?

– 14 éves korom óta olvasok rendszeresen, a mostani 93. születésna-
pomra is könyveket kaptam a családtól. Egyszerre kettőt is olvasok,
egyet délután, majd este az ágyban is könyv mellett alszom el. Ebben a
korban már könnyebb témájúkat választok. Azt üzenem, nagyon egy-
szerűen a fiataloknak, a számítógép világában vegyenek a kezükbe
könyvet is, mert OLVASNI JÓ, A KÖNYVET LAPOZNI NAGYSZERŰ
DOLOG.

– János bácsi kerékpárral kezdte, de ma még mindig vezet autót.
Nagyon sok helyet bejártak, ezt a „világjárást” beültették a gyere-
kükbe is.

– Amikor tanítottunk minden évben táboroztattunk, megmutattuk a
mártoni diákoknak hazánk csodálatos tájait, szerettük a természetet, a
friss levegőt, a víz közelségét, a hegyeket. Mit üzenek én a maiaknak?
Minden nap úgy keljenek fel, hogy LEGYEN CÉLJUK, TERVÜK. Az
élőhely megőrzéséért felelős az ember. A kimondott szót kövesse a tett.
A földi életünk egy ISKOLA, FONTOS, MIT HAGYUNK AZ
UTÓDOKRA!

Még nagyon sok mindenről beszélgettünk, nagyon jól éreztük
magunkat. Tudnám hosszú oldalakon át folytatni azt a sok minden
hasznosat, amit ezen a késő estébe nyúlóan tőluk kaptam, de ez az
útmutató, amit ezzel a pár sorral leírtam, önmagáért beszél.

„Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak,
mikor körbeállnak!” Ők mertek élni, az életkor nem számított náluk.

Itt a példa, éljünk vele! Lili néni, János bácsi tud mit mesélni az uno-
káknak, az 5 dédunokának is! 

Lengyel Józsefné Winkler Klári

AZ ÉLET SZÍNEI, A HIVATÁS ŐRZÉSE…

Fotó: Pap Gábor



Pályázatot nyújtottunk be 2017. év januárjában a Nemzetgazdasági
Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi
utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerű-
sítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén”
tárgyú felhívásra „Meglévő szilárd burkolatú önkormányzati belterüle-
ti utak felújítása Szigetszentmárton területén” címmel.

A pályázaton történő indulás célja tíz, alábbi szigetszentmártoni,
önkormányzati tulajdonú, belterületi, szilárd burkolattal rendelkező –
jellemzően leromlott műszaki állapotú – közút felújítása:

Állomás utca, Bercsényi utca, Duna utca Nyárfa utca és a Sport
pálya felé vezető út közötti szakasza,  Hatház utca, Hársfa utca, Nyárfa
utca Telkes utca és a Duna utca közötti szakasza, Petőfi utca, Rév köz,
Sport utca Telkes utcától induló 81 m hosszú szakasza, Telkes utca
Kossuth Lajos utca és a Nyárfa utca közötti szakasza.

Az utak burkolatának felújítása mellett része a projektnek a meglé-
vő árkok profilozása, a Nyárfa utca szélesítése, táblák cseréje, 40 db
előnevelt fa ültetése és biciklitámasz elhelyezése is.

A tervezett beruházás összköltsége bruttó 42.261.838 Ft, mely-
nek 5%-át, vagyis a pályázathoz szükséges saját forrást, bruttó
2.113.092 Ft-ot  a költségvetés terhére biztosítottuk, a költség
fennmaradó 95%-ára, azaz bruttó 40.148.746 Ft támogatásra nyúj-
tottuk be pályázatunkat.

Pályázatunkat a nemzetgazdasági miniszter 2017. június 20-i dönté-
sével támogatásban részesítette, mégpedig azon kevés település egyike
lettünk, melyek a megpályázott összeg 100%-át nyerték el. Így a pro-
jekt teljes költsége a megítélt támogatásból és 5 % saját forrásból finan-
szírozható.

A támogatási szerződést 2017. augusztus 17-én megkötöttük a
Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében eljáró Magyar Állam-
kincstárral.

2017. év október, november hónapjában lefolytattuk a pályázat sze-
rinti útfelújításra vonatkozó közbeszerzési eljárást.

2018. április 3-án adtuk át a munkaterületet a kivitelező Bitunova
Kft.-nek a tervezett építési tevékenység elvégzésére.

A kivitelezési munkák befejeztével a sikeres műszaki átadás-átvétel
2018. május 16-án megtörtént, ezzel a projekt fizikai megvalósításának
szakasza lezárult, a beruházás teljes befejezésére, a támogatási összeg-
gel történő elszámolásra év végéig van lehetőségünk.

Ez idáig önkormányzatunk történetében ez volt a legnagyobb volu-
menű útfelújítási projekt, mely közvetlenül a település lakóterületének
körülbelül 15%-át érintette. A felújított utak közül a Nyárfa és Duna
utca gyűjtőútként funkcionál, továbbá a Dunapart-felső üdülőterület
kb. 350 db ingatlanának és a Dunapart-alsó üdülőterület 550 db ingat-

lanának megközelítését is szolgálja, azaz a Ráckevei (Soroksári) Duna-
ág mentén elhelyezkedő üdülőterületünk és a lakóterületünk közötti
kapcsolatot is biztosítja. A Telkes utca a településközpont belső gyűj-
tőútja. A beruházással még érintett  7 db közút lakóútnak minősül. 
A fentiek alapján a 2500-3000 fő üdülőnépesség és 400-450 fő lakó-
népesség  kiszolgálásában vesz részt a 10 db felújított út. 

Polgármesteri Hivatal
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Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton fejezem ki köszönete-

met mindazoknak, akik szava-
zatukkal hozzájárultak ahhoz,
hogy ilyen kiemelkedő részvé-
tel mellett kerülhetett sor az
országgyűlési választásokra.
Külön köszönöm meg azok
támogatását, akik szavazatukkal
rám és a Fidesz-KDNP listára
voksoltak. Biztosíthatom Önö-
ket, hogy egy olyan független,
gazdaságilag erős és biztonsá-

gos Magyarországért fogok dolgozni, amely a jövőt évezredes
kultúránkra, valamint a magyar emberek és családok erejére ala-
pozza. Térségünkben pedig továbbra is a folyamatos fejlődést
fogom munkálni, különösen a közlekedés és a nevelési-oktatási
intézményi kapacitásbővítés terén.

Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő

Sikeres pályázat eredményeként megújult tíz
lakóterületi közutunk
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120 éves a Szigetszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület
A jubileumi rendezvény képekben
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Zenekari kirándulás
Fúvószenekarunk május 26-án a Velencei-tó „fővárosában”, Velencén töltött el egy napot, az

ottani borfesztivál keretében. Előtte megálltunk egy órát, s megnéztük a martonvásári kastélyt,
majd egy másfél órás hajókázás keretében, külön hajóval jártuk be a tavat, miközben zeneszóval
köszöntöttük a nyaralókat, illetve a borfesztiválra érkezőket. Az ebédet a pincehegyen, a csodás
panorámájú s kitűnő borokkal rendelkező Mayláth pincészetnél fogyasztottuk el borozgatás és
zenélés mellett.

Kiadja: Községi Önkormányzat Szigetszentmárton • 2318 Szigetszentmárton, 
Telkes u. 10. • Szerkesztő: Ray Rudolf • Nyomda: Press+Print Kft. Kiskunlacháza
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Május 1-i zenés köszöntő
Hagyományaikhoz híven, a falu utcáit járva zenekarunk május 1-jén zeneszóval köszöntötte településünk lakosságát. Köszönjük

mindenkinek, ki útközben vendégül látta zenészeinket, s külön köszönjük Gál Józsinak a traktort és a sofőrséget.
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