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Helyi kulturális, közéleti és nemzetiségi hírek

Halottak  Napja
Emlékezzünk szeretteinkre

„Meghalni valaki után, akit szerettünk,
az könnyű. 

Tovább élni érte, és tovább örülni helyette is
– az a nehéz!”

1956. október 23.
Tamási Lajos:

Piros a vér a pesti utcán
(Részlet)

... Piros a vér a pesti utcán.
Eső esik és elveri,
mossa a vért, de megmaradnak
a pesti utca kövein.

Piros a vér a pesti utcán,
munkások – ifjak vére folyt
–, a háromszín-lobogók mellé
tegyetek ki gyászlobogót.

A háromszín-lobogó mellé
tegyetek három esküvést:
sírásból egynek tiszta könnyet,
s a zsarnokság gyűlöletét,

s fogadalmat: te kicsi ország,
el ne felejtse, aki él,
hogy úgy született a szabadság,                         
hogy pesti utcán hullt a vér.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország
népének a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet meg-
szállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi
magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A
budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésé-
vel kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők
ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen novem-
ber 11-én. A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott sta-
tisztikai adatok szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár

esett el. A forradalom következményeként mintegy 200 ezer
magyar hagyta el az országot, túlnyomó többségük Ausztria
felé menekülve. 1957 januárjától a forradalom résztvevőit
tömegesen börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A brutális
megtorlást és a magyar nép elnyomását az ENSZ és a világ köz-
véleménye egyaránt elítélte. 1989. október 23-a óta ez a jeles
nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forra-
dalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es
kikiáltásának napja.

Az 1956-os forradalom emlékműve Kanadában (Cleveland)



A  Monarchia Zeneművészeti Egyesület szervezésében, a Zenés nyári esték keretében két nagy-

szerű egyfelvonásos vígoperát – „Eljegyzés lámpafénynél” és „A karmester” – láthattunk július 22-

én vasárnap a művelődési ház parkjában, a Bel Conto Operatársulat és a Monarchia Szimfonikus

Zenekar előadásában. Rendező: Tóth János. Vezényelt: Gillay András.
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„Eljegyzés lámpafénynél”



MÁRTONI FÓRUM 3

45 éves a Szigetszentmártoni

Német Nemzetiségi Tánccsoport
A jubileumi rendezvény képekben
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ZENEKARI TALÁLKOZÓ
volt a zenei egyesület rendezésében július 6-án, a művelődési ház parkjában, illetve a színházteremben, a szigetszentmártoni fúvószene-
kar, a tököli Kóló zenekar és a kiskunlacházi big band részvételével. A hangulatos nyári estén a nagy létszámú közönséget igen nívós
produkciókkal kényeztették el a zenekarok. Szép este volt, köszönjük!



KINIZSI KESZEGSÜTÉSKINIZSI KESZEGSÜTÉS
A Kinizsi Horgászegyesület megrendezte a hagyományos augusztus 20-i horgászversenyét, s az idén is meghívta falunk

lakosságát sült keszeg/ponty reggelire, mely ismételten fantasztikus finomra sikeredett! Köszönjük, Kinizsi!

Zenélés a Balabánon
Községünk zenekara Sándor Károly meghívására augusztus 25-én egész napos zenés hajókiránduláson vett részt a Dunán.

Szigetszentmártontól Tassig zeneszóval köszöntöttük a nyaralókat és a sok száz fős ráckevei piacozót.
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F E L H Í V Á S
A Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Kórus tagjai sorába hívja és várja azokat a höl-

gyeket és urakat, akik szeretnek énekelni. A kotta és a német nyelv ismeretének hiánya nem
akadály. Tagságunk a mártoniakon kívül budapestiekből és a környék településein élőkből
áll össze. Kórusunk mozgató ereje a hagyományok megismerése, őrzése és továbbadása, a
zene szeretete, a közös éneklés öröme és a fellépések csodálatos élménye. Aki mindezt
magáénak is érzi, jelentkezzen személyesen a szerdánként 18.00 órától kezdődő próbáin-
kon a mártoni Jókai Mór Művelődési Házban. (Vezetőség)
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Szüreti felvonulás
Az evezős egyesület elnöke, Bíró Csabi szervező munkájának köszönhetően, idén is megrendezésre került a szüreti felvonu-

lás. Köszönjük a táncosoknak a fellépést, a vendéglátóknak a felvonulók vendéglátását, Gál Józsinak, Schneider Zsoltnak,
Horváth Dezsőnek a járműveket, a mártoni Lovasudvarnak a lovasok felvonulását, Gál Borászatnak a finom borokat, Csabának
a szervezést és nem utolsósorban fúvószenekarunknak a három órás kitartó zenélést.
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Családdal, rokonokkal, barátokkal és
szomszédokkal zeneszó mellett ünnepelte
Kirchner Márton a 85. születésnapját
Simbachban a Diegruber vendéglőben. Az
ünnepségen megjelent Johann Springer pol-
gármester és Kovács János plébános is. Marci
bácsi különösen jó barátságot ápol Kovács
plébánossal, mivel ő is Magyarországról szár-
mazik. Kirchner Márton 1933. július 1-jén
született Magyarországon, Szigetszent már -
ton ban, ahol gyermekkora nagy részét töltötte
szüleivel és nővérével, s ahová még a mai
napig is évente legalább egyszer elutazik
rokonlátogatóba. A mai napig pontosan em -
lékszik 1946. május 21-re, amikor a családot
elűzték a hazájából. Németországban, Roggl -
fingben  befejezte az iskolát,  majd ezt köve-

tően apjánál kitanulta  a  kőműves szak-
mát. Feleségével, Sieglinde Fischerrel
1957-ben Kirchdorfban mondták ki a bol-
dogító igent. Öt gyermekük született –
Martin, Anneliese, Appolonia, Robert és a
késői gyermek, Leonhard. Mióta nyugdíj-
ba ment – 25 éve – Kirchdorfban él.
Gyermekein kívül hét unokája és tíz déd-
unokája van. Nehéz volt búcsút vennie
feleségétől, az ő Sieglindejétől, akit 2008-
ban kísért el utolsó útjára. Életének azon-
ban tovább kell mennie, és ő örül, hogy
még olyan jól van, s hogy képes ellátni magát.
Kinti barátaival egy-két alkalommal összejön-
nek, hogy eredeti magyar recept alapján kol-
bászt készítsenek. Mindehhez jár a sör vagy
egy stampedli igazi magyar pálinka. Marci

bácsi elmondása szerint régi idők titkos recept-
je szerint készülnek. Néhány hónapja fia,
Róbert ott él vele a házban, segít, ha apjának
szüksége van valamire. Még hosszú, örömök-
ben, egészségben gazdag életet kívánunk!

Németországi partnerkapcsolatunk, Vellmar város önkormányzata meghívására

35 fős delegáció utazott Vellmarba, táncosokkal, zenészekkel, önkormányzati képviselőkkel s polgármesterünkkel, Lerner Henrikkel.
Vellmar önkormányzata a partnervárosok találkozóját tartotta, s erre kaptunk meghívást másik két partnervárosuk, az angliai Bewdley és
az osztrák Zell am See mellett.

A MAGYAR GYÖKEREK 85 ÉVESEN IS FONTOSAK



Szeptember harmadikán
elbúcsúztunk kis elsőseinktől.

Még az időjárás is meg-
könnyezte az elválást, így
kicsit szűkösen az épület zsi-
bongójában adtuk át a Tanító
néninek gyermekeinket. A
nyolcadikosok büszkén kísér-
ték a nebulókat az iskolába az
év nyitó ünnepségre.

Izgalommal és tele kí váncsisággal kezdtük meg az első napjain-
kat az idei nevelési évben. Nagyon vártuk, hogy megismerhessük
az új gyerekeket, akik a Méhecske kiscsoportban kezdik meg óvo-
dás éveiket. A nagycsoportos Katica és a középső csoportos Maci
csoportba is érkeztek a nyáron új gyerekek, Őket is nagy szeretet-
tel fogadtuk.  

A nyári hónapokban megint csak megújult óvodánk. Most a
belső teret alakítottuk, fejlesztettük. Már a középsős Maci csoport
is büszkélkedhet azzal, hogy van galéria a csoportszobában.
Ajándékba kaptuk magát az építményt a Szomori óvodától.
Nekünk az elhozatal, a testreszabás és a beállítás került pénzbe. A
gyerekek nagy örömmel vették birtokba. Mesesarkot alakítottunk
ki fent, rengeteg mesekönyvvel és pihe-puha párnával, plüssma-
cival. 

Elkészült a sószobánk. Benne somokozóval. Nagy összefogás
eredményeként tudhatjuk a környéken egyedülállóként a magun-
kénak ezt az egészségmegőrző helyiséget. Ovisaink bontott cso-
portokban, tervszerűen látogatják. A 635.000 Ft-os költségnek a
78%-át a szülői összefogás eredményeként (alapítványi bevétel,
egyéni befizetések, SZMK kassza, családi nap bevétele), 22%-át a
költségvetésünkből finanszíroztuk. 

Mosogatógépet vásároltunk a konyhánkra – ezzel a megoldással
megfelelünk az ÁNTSZ előírásának a mosogató medencék számá-
nak előírását illetően. Tolóajtó felszereléséről is gondoskodtunk a
konyhára – ez is az ÁNTSZ előírása volt. 

Közösségi szolgálatot teljesítő diákok is segítették a munkánkat
a nyár folyamán: Volt, aki madáretetőket készített, volt, aki tíz
fakkos lépegető ösvényt, és volt, aki festett az egyik ablakunkra
egy szép nagy fát. Továbbra is szeretettel fogadjuk a helyi gyere-
keket, a megfelelő feladatot megtalálva számukra. Az a tapasztala-
tunk, hogy szívesen látogatnak vissza az óvodába 8-10 év múltjá-
ból is. Intézményünk minden évben megújul. Ezt a folyamatos
megújulást, az épület modernizálását, korszerűsítését minden év -
ben javítani kívánjuk, és bízunk benne, hogy valamilyen módon az
épületünk bővítése is megtörténik a tornaszobával. A fent említett
munkákért, felajánlásért köszönet a fenntartó önkormányzatnak és
a családoknak.

Az óvodai csoportlétszámok a következőképpen alakulnak a
2018/19-es nevelési évben: Kiscsoport/Méhecske csoport: 25 fő
(2019 tavaszán további 4 gyermek), Középső csoport/Maci cso-
port: 25 fő, Nagycsoport/Katica csoport: 26 fő. Összesen: 76 gyer-
mek kezdte meg az ovit, 2019 tavaszán várhatóan 80-an leszünk.
Ebben a nevelési évben sem utasítottunk el férőhely hiányában
egyetlen gyermeket sem, bár az óvoda túltöltött. A szeptemberi
szülői értekezleteken már túl vagyunk, munkánkat megújult erővel
végezzük. 

Szeptember 22. Autómentes nap „Biciklire szálltam”.
Szeptember 20-án, pénteken a gyerekek KRESZ vetélkedőn

vehettek részt, biciklivel, rollerrel közlekedtek a KRESZ pályán-
kon. Ezt követően egy nagy sétát tettünk a Duna-partra. 

Mindenki nagy gondot fordított arra, hogy ezen a napon mel-
lőzze az autó használatát, és gyalog vagy kerékpárral jöjjön óvo-
dába.
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HÍREK A GESZTENYÉS ÓVODÁBÓL. 2018. ŐSZ



Október 7. Az állatok világnapja alkalmából elsétáltunk a Lo -
var dába. Csoda jó dolgok történtek! Az a sokféle állat, pávák,
galambok, emuk, papagájok, szurikáták, lovak, pónik, kecskék,
birkák, csacsi, zebra, teve, láma, alpaka és a többi állat elvarázsol-
ta a gyerekeket és minket felnőtteket is. A látogatás befejeztével
mindenki ráülhetett két kör erejéig a pónira, és lovagolhatott.
Nagyon élvezték a gyerekek, senki sem utasította vissza, átszelle-
mülten ültek a nyeregben.  

A hét folyamán a Katica csoportban újrahasznosított anyagból
állatokat barkácsoltak a gyerekek. A középsős Maci csoport külön-
leges, ritkán látott állatokból készített kiállítást a csoportban. Szintén
ezen a héten a Nefelejcs bábszínház Hétpettyes katicáról szóló báb-
előadását nézhettük meg, amely sokféle állatot mutatott be.

Október 15. és 17. között hulladékgyűjtést szervezünk az óvo-
dában, erről a szeptemberi szülői értekezleteken tájékoztattuk a
szülőket. Konténerekben gyűjtjük a papírt és a pet palackot. Kérem
a kedves szülőket, hogy az idei évben is egymást segítve neveljük
együtt a gyermekeket!

Veresné Kovács Györgyi óvodavezető

MÁRTONI FÓRUM 9



10 MÁRTONI FÓRUM

ISKOLAI ÉVNYITÓISKOLAI ÉVNYITÓ

2018 nyarán immár másodszor nyílt lehe-
tőségünk ellátogatni Liptódra egy ötnapos
német nemzetiségi, népismereti tábor kere-
tében. Azok a gyerekek kaptak lehetőséget a
táborozásra, akik német nyelvből egész
évben kiválóan teljesítettek. A tábort Fehér-
Ady Annamária tanítónő vezette, segítői
Légrádi Mónika és Deminger Ágnes voltak.
Liptód a Geresdi-hátság déli vonulatán, egy
észak-déli irányú völgyben, Maráza és
Erdősmárok szomszédságában fekszik. A
település lakói többnyire idős emberek.
Nagy örömünkre többször hallottunk az
utcán sváb beszélgetést. A falu egyaránt
alkalmas az itt táborozók számára a német
nyelv gyakorlására és a felhőtlen kikapcso-
lódásra is. Táborunk fő célja a német nem-
zetiségi kultúra megismerése és a népisme-
ret órán tanultak megtapasztalása, a sváb
hagyományok, értékek feltérképezése, a
német nyelvű kommunikáció fejlesztése
játékos formában. Vendéglátónk Markesz
István volt, aki családi vállalkozásként két
szálláshelyet is működtet ebben az aprócska
faluban. Elszállásolásunk a négy naprafor-
góval minősített Markesz Vendégházban
történt, mely minősítés a falusi turizmus leg-
magasabb szintjét jelöli. Az öt ott töltött nap

alatt lehetőségünk volt megismerni Liptód
nevezetességeit, a Patschker múzeumot,
ahol a sváb asszonyok hagyományos lábbe-
lijének készítési módjával ismerkedhettünk
meg, megtekintettük a liptódi sváb helytör-
téneti gyűjteményt, ahol az eszközök sváb
nevét is megtudhattuk, bejártuk a liptódi
templomot, ahol idegenvezetőnk beszélt a
templom, a képek és szobrok, valamint a
betelepített svábok történetéről. Betekintést
nyerhettünk a helyi asszonyok konyhamű-
vészetébe, velük közösen készítettük el
egyik nap a gőzgombócot, másnap pedig a
hagyományos módon nyújtott rétest, amit
túróval, almával töltöttünk meg. A gyerekek
nagy örömmel fogadták, hogy ebédre a saját
maguk által elkészített ételeket fogyaszthat-
ták. Kirándulásaink során ellátogattunk
Mórágyra, ahol a sváb helytörténeti gyűjte-
ményt néztük meg, a mintegy hétszáz tárgy-
ból álló gyűjtemény három szinten tekinthe-
tő meg. Láthatók a paraszti munka eszközei,
lakásbelsők, berendezési tárgyak. Fekeden a
helyi gyűjtemény megcsodálása után
idegenvezetővel bejártuk a fekedi német
nemzetiségi tanösvényt. A faluban sétálva
szembeszökőek a házakon lévő magas és
keskeny tornácajtók, melyeket sáros, havas

időben a gyorsabb, tisztább közlekedésre
használtak, használnak. Önfeledt kikapcso-
lódásra is nyílt alkalmunk, a sziklai strandon
töltöttünk pár órát, utolsó nap pedig Pécsen
a Mecsextrém kalandparkba látogattunk el,
ahol kicsik és nagyok is próbára tehették
ügyességüket. Meséből sem volt hiányunk,
a szálláshelyen Ági néni vezetésével mesete-
rápiás foglalkozáson vehettek részt a gyere-

Liptódi német nemzetiségi tábor 2018. 07. 30. – 08. 03.
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kek, esténként a kicsiknek Móni néni, a
nagyoknak Ági néni mondott esti mesét,
amit a gyerekek nagy örömmel fogadtak.
Házigazdáink szervezésében bejártuk a
táborhoz közel eső szőlőhegyet, kirándul-
tunk a közeli erdőben, sorversenyen vettünk

részt, megismerhettük az udvarukban ter-
mesztett gyógy- és fűszernövényeket, meg -
is merkedhettünk a szalmafonás rejtelmei-
vel. A tábor kettős célkitűzése megvalósult:
megismerkedtünk a magyarországi svábok
néhány településének hagyomá nyai val, ho -

gyan éltek, dolgoztak, mit viseltek, mit
ettek – s ebből mit tudtak átmenteni a 21.
századra; mindemellett szórakoztató időtöl-
tést és pihentető felüdülést is tudtunk bizto-
sítani programjainkkal a táborozó gyere-
keknek.

A nyár fontos eseménye volt a három
turnusban rendezett sporttábor, melynek
egyik – nem titkolt – célja volt, hogy
iskolánk tanulói a nyári időszakot ne a
telefonjuk vagy számítógépük társaságá-
ban töltsék, hanem közösségben, sok
mozgással, sporttal teljen a nyár. Mind -
három turnusban bőven voltak érdeklő-
dők. A tábori napok mozgalmasan teltek
a szabadtéri és tornatermi foglalkozások-
kal. A labdajátékok és a vízi foglalkozá-
sok mellett a gyerekeknek volt lehetősé-
gük asztaliteniszre, floorballra, sportjáté-
kokra is. Nagyon szívesen vettek részt
táborozóink az erőfejlesztő és egyéb kon-
dicionális feladatokban. A „Bunker-épí -
tő” bajnokságot is „véresen” komolyan
vet ték a gyerekek. A tábor zárónapján
rendezett tábori olimpia versenyszámai –
ahol FOCI VB és Suli Ninja Warrior ver-
senyek zajlottak – a hét legjobb teljesít-
ményét hozták ki mindenkiből. Az ered -
ményhirdetésen pedig szívesen tapsoltak

egymásnak az alaposan elfáradt verseny-
zők. A felkészülést tovább folytatjuk, sok
futás lesz az ősszel. Szeretnénk, ha isko-

lánk valamennyi tanulója és a szüleik is
részt vennének az október 27-i Sziget -
szent mártoni Futónapon!

Sporttábor - 2018. nyár
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A nyár és a tanévkezdet nagy részben a kajak-kenu események-
ről szólt, de azért szép eredményeink születtek atlétikában is. A
röplabdások nagyon várják a bajnokságok kezdetét, elkezdték a
felkészülést a lányok és a fiúk is. A májusi, regionális Suli sár -
kány-versenyen 4 csapat képviselte iskolánkat. Több értékes
helyezés mellett még sikerült kiharcolni az országos döntőbe jutást
is. A nyár egyik legnagyobb eseménye volt a Ráckevén rendezett
Országos Vízitúra Kupa július 21-én. Ezen a versenyen a
„Kerekzátony Királya” megmérettetésen, 4,6 km-es távon indul-
tak versenyzőink. 

U 15-16 K2: 1. Tóth Vivien – Tóth Bence
U 13-14 MK1: 2. Fábián Balázs, 3. Réti György
U 12-14 TC 4: Fegyó Iván, Marinkovic Marcell, Kaltenecker

Péter, Mozsárik Kende
A következő, már országos szintű verseny a Fadd-Domboriban

szeptember 7-én rendezett Országos Sulisárkány Döntő volt,
ahol az ország legjobb diák sárkányhajó csapatai versenyeztek. Két
sikeres előfutam után a „Mártoni Szárcsák” csapata döntőbe vere-
kedte magát, majd a döntőben kiváló evezéssel 5. helyen végeztek.
A csapat tagjai voltak: Kovács Renáta, Berta Diána, Tóth
Sándor, Rierpl Erik, Kaltenecker Péter, Mozsárik Kende,
Fábián Balázs, Marinkovic Marcell, Váraljai Balázs, Császár
Dániel, Fegyó Iván. 

Az ősz következő, regionális versenye a Ráckevei Ászok Kupa
volt szeptember 15-én, ahol népes csapattal képviseltük a
szigetszentmártoni kajak-kenut. Mindenki 2000 méteren verseny-
zett. Az időjárás erősen próbára tette a versenyzők akaratát és
bátorságát. A fokozatosan erősödő észak-nyugati szélben, időn-
ként tarajos hullámokban teljesítették a távot versenyzőink.
Valamennyien célba érkeztek. 

U 8 Mk1: 1. Izsó Máté
U 9 MK1: 2. Szijjártó Zente, 3. Huszák Gergő
U 10 Mk1: 4. Izsó Miklós, 5, Busai Marcell, 6. Tóth Zoltán 
U 11 Mk1: 6. Ricu Patrik, 9. Sipos János
U 12. Mk1: Rierpl Erik (Ráckeve Városi Sportegyesület)
U 13. Mk1: 2. Fábián Balázs, 3. Fegyó Iván, 4. Réti György, 5.

Marinkovic Marcell, 6. Mozsárik Kende
U 13. K1: Tóth Sándor (Ráckeve Városi Sportegyesület)
U 16. K1: 3. Tóth Bence
A délutáni „Kevei 8-as” 15 km-es szabadidős versenyen – a

Duna Régió Szövetségtől kapott – „Bőgős hajóban” teljesítette a
távot a felnőtt Szigetszentmártoni Válogatott, Huszák Géza és
Huszák Attila vezetésével. Kiváló időeredményt értek el.

A szezon utolsó nagy versenye a Kajak-kenu Diákolimpia
Országos Döntője volt. Ezen a versenyen a gyerekek mindannyi-
an az iskolájuk képviseletében vesznek részt.

„B” kategóriában indultak:
U10 Mk1 500 m: 4. Izsó Miklós, 6. Tóth Zoltán

U 10-11. MK2 500 m: 3. Busai Marcell, Ricu Patrik
U 13 Mk 1500 m: 7. Marinkovic Marcell
U 16 K1 500 m: 2. Tóth Bence 
TC 4. 500 m: 1. Szigetszentmárton: Fegyó Iván, Császár Dániel,

Váraljai Balázs, Mozsárik Kende
„A” kategóriában indultak: 
U 13 K1 2000 m: 20. Tóth Sándor (Ráckeve Városi

Sportegyesület)
U 12 Mk1 2000 m: 26. Rierpl Erik (Ráckeve Városi

Sportegyesület)
A kajak-kenus versenyzőink valamennyien kitettek magukért,

gratulálunk nekik! 
Atlétika:
Az ősz legnagyobb atlétikai eseménye a Diákolimpia Atlétikai

Csapatbajnokság. A megyei döntőt Albertirsán rendezték
október 3-án. Népes csapat utazott a szigetszentmártoni iskolából.
Távolugró csapat: 11. Appel Laura, Gavalovics Mira, Udvarev
Lilla, Holecz Júlia, Fekete Lili. Kislabda „A”csapat: 8. Eősze
Kiara, Gyimesi Erika, Ferencz Zsófia, Fekete Lili, Holecz Júlia.
Kislabda „B” csapat: 10. Appel Laura, Gavalovics Mira, Berta
Diána, Udvarev Lilla. Fiú súlylökő csapat: 6. Busai Patrik,
Kovács Ármin, Mikó László, Orosz Péter, Selmeczi Imre. Fiú kis-
labda „A” csapat: 6.  Eősze Ákos, Kovács Ármin, Busai Patrik,
Mikó László, Mészáros Balázs. Fiú kislabda „B” csapat:
9. Mozsárik Kende, Kaltenecker Péter, Orosz Péter, Selmeczi
Imre, Császár Dániel. 10x200 m váltó: 13. Gyimesi Erika, Réti
György, Gór-Nagy Kamilla, Marinkovic Marcell, Udvarev Lilla,
Fábián Balázs, Holecz Júlia, Császár Dániel, Juhász Csenge, Eősze
Ákos. A legjobb eredményt a dobogó harmadik fokára lépő
bronzérmes leány súlylökő csapat hozta: Juhász Bianka,
Gyimesi Erika, Légrádi Lilla, Varga Szidónia, Ferencz Zsófia.

A versenyzőknek gratulálunk és további sikeres felkészülést
kívánunk!

Szöllősi Judit és Foki Vilmos testnevelők

Szigetszentmártoni iskolai sportesemények és eredmények
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Szent István Nap-i rendezvény a Duna-parton, 08. 19-én
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SZENT MÁRTON NAPJA
Szent Márton a IV. században,

Pannoniában, Sabaria/Szom bat -
hely városában született, de
Itáliában, Paviában nevelkedett.
Atyjával, aki a hadseregben
tribunus volt, együtt harcolt
Constantinus és Julianus császá-
rok alatt. Nem saját jószántából
ugyan, mert gyermekkorától fogva isteni kegyelem hatotta át, s ami-
kor tizenkét éves lett, szülei akarata ellenére a templomba szökött,
és kérte, hogy vegyék fel a hittanulók közé. Mikor pedig a császá-
rok elrendelték, hogy a veteránok fiai harcoljanak az atyák helyett,
hadba rendelték Mártont is, mihelyt tizenöt éves lett. Elég volt neki
egyetlen szolga, azt is inkább ő szolgálta ki, még a lábbelijét is ő
húzta le és ő tisztította. A legenda szerint a római császár katonája-
ként szolgáló Márton egy különösen hideg téli estén francia honban
lovagolva megosztotta meleg köpenyét egy nélkülöző koldussal.
Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában.
Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta. Jóságáról
még életében legendák keringtek, püspökké is szentelték. A – legel-
terjedtebb – monda szerint Mártont szerénysége méltatlannak tartot-
ta e címre, ezért elbújt egy libaólban. A libák azonban hangos gágo-
gásukkal elárulták, így megtalálták és Tour püspökévé szentelték.

A néphagyomány szerint a gazdasági évet, a szántóföldi teendőket
november 11-e, azaz Márton napja zárja le. Elkezdődik a természet
téli, pihenő időszaka, s ezzel párhuzamosan a kalákában történő,
vidám munka a házakban. Márton-napon kóstolták meg először az
újbort és vágták le a tömött libákat, hiszen ez volt a 40 napos kará-
csonyi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor kiadósan, jóízűeket lehe-
tett enni, és mellette mulatozni. Úgy tartották a régiek, hogy minél
többet isznak ilyenkor, annál több erőt és egészséget töltenek maguk-
ba. Márton-napon kötelező libás ételt fogyasztani, hiszen a mondás
szerint aki Márton-napon libát nem eszik, egész éven át éhezik!

T Á J É K O Z T A T Ó
stégügyekkel kapcsolatban 

A Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág és víz-
rendszere (RSD) területén a területhasznála-
tokhoz, így a víziállások (stégek) telepítéséhez
is a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG),
mint a meder kezelőjének mederhasználatra jogosító kezelői
hozzájárulása szükséges, melyet a víziállások telepítésére vonat-
kozóan KDVVIZIG kizárólag a Mederhasználati, 2015. évtől a
Raszterbérleti szerződés keretében ad meg a mederhasználók
részére. A 2015. év októberében bevezetett új szabályozás értel-
mében megváltoztak a mederterület bérletére irányuló
szerződéskötések feltételei! Bővebben a változásokról és az új
szerződéskötések menetéről a KDVVIZIG honlapján tájékozód-
hat az alábbi elérési útvonalon (itt találhatja meg a letölthető
nyomtatványokat is):
http://www.kdvvizig.hu/index.php/kozerdeku/stegugyintezes 
Stégekkel kapcsolatos ügyintézés – kapcsolat:
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság III. szakasz mér nök sége 

Cím: 2300 Ráckeve, Kossuth
Lajos u. 96. Földszint 1. 
e-mail:
stegrackeve@kdvvizig.hu 
Telefon: 06/24-519-215 
Ügyfélfogadási napok:
Hétfő: 8.00 – 14.00 
Szerda: 8.00 – 14.00 
Péntek: 8.00 – 13.00 

Tájékoztatás szociális tűzifa

igénylésének lehetőségéről
Tájékoztatjuk a szigetszentmártoni lakosokat, hogy önkor-

mányzatunk idén is lehetőséget biztosít tűzifa szociális alapon
történő igénylésére a Belügyminiszter által kiírt pályázat kereté-
ben támogatott összmennyiség – 122 m3 – erejéig. Az a személy
részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, aki a  szociális
és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló  6/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendelet 11. §-ban foglalt feltételeknek
megfelel és lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelő beren-
dezéssel biztosítja.

Az elbírálás során előnyt élvez, aki 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló tör-

vény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára,
települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül külö-
nösen a lakásfenntartási támogatásban részesülők);

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
meket nevelő család.

A kérelem benyújtásának határideje: 2018. október 31.
(A határidő jogvesztő, tehát az ezután érkező kérelmeket

a Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.)
A támogatás iránti kérelmet a rendkívüli települési támoga-

tásra vonatkozó formanyomtatványon lehet benyújtani a
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

A mellékelt formanyomtatványok kitöltése mellett csatol-
ni kell a család jövedelméről jövedelemigazolást!!!

Szigetszentmárton Község Önkormányzata

BURSA  HUNGARICA
pályázati felhívás

Szigetszentmárton Község Önkor mány  zata
az Emberi Erőforrások Mi nisz tériumával
együttműködve 2019. évre pályázatot ír ki a
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatra, felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó vagy már

felsőoktatási hallgatók számára. A részletes kiírás a Polgármesteri
Hivatal faliújságján, illetve a www.szigetszentmarton.hu honlapon
olvasható. A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiak-
ban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szüksé-
ges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
(Azok a pá lyázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak
a rendszerben, már nem kell újra regisztrálniuk, ők a meglévő
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-
Bursa rendszerbe.) A személyes és pályázati adatok feltöltését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 2018. novem-
ber 6-ig a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani a kötelező
mellékletekkel együtt. Elbírálási határidő: 2018. december 6. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról
bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatalban, illetve a
www.emet.gov.hu címen.
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MÁRTON-NAPI LIBALEVES 
lúdgége tésztával

Hozzávalók:
szép, nagy libaaprólék
3-3 sárgarépa és petrezselyemgyökér
1-1 kisebb karalábé és zeller
1 nagyobb burgonya
fél csokor petrezselyem 
2 szál zellerzöld
4 gerezd fokhagyma
1 nagy fej vöröshagyma
1 kiskanál egész bors
1 kiskanál majoranna
1 csipet szerecsendió 
1 púpozott evőkanál só
20 dkg lúdgégetészta

A libaaprólékot megmossuk, a bőrt minden darabjáról –
amennyire csak tudjuk – lefejtjük. Az aprólékot fazékba rakjuk,
kb. 4 liter vizet ráöntünk, fölforraljuk, habját szűrőkanállal
leszedjük. Az összes zöldséget megtisztítjuk. A kétféle répát elne-
gyedeljük, a karalábét, a zellert és a krumplit elfelezzük, petre-
zselyemmel és zellerzölddel a levesbe dobjuk. A fokhagymát
megtisztítva, a vöröshagymát megmosva, de héjastól adjuk
hozzá. Megfűszerezzük és kis lángon, ügyelve, hogy csak gyön-
gyözve forrjon, 2 órán át főzzük, majd rövid pihentetés után
leszűrjük. A lúdgégetésztát enyhén sós vízben kifőzzük,
leszűrjük, és külön kínáljuk a leveshez. Tálaláskor a levest
leszűrjük, s a benne lévő húst és zöldséget külön tálon adjuk
hozzá. 

MÁRTON-NAPI SÜLT LIBAMELL 
gombás, sonkás raguval, mazsolás rizzsel

Elkészítése: A libamellet kicsontozzuk és szeletekre vágjuk.
Sózzuk, borsozzuk, lisztbe forgatjuk és forró olajban vagy zsírban
elősütjük, majd tűzálló tálba sorba rakjuk a melleket. Egy lábos-
ban vagy jénaiban a kisült hús zsírjában megfonnyasztjuk a
finomra vágott vöröshagymát, majd belerakjuk az apróra vágott
gombát, a sonkát, és az egészet átpirítjuk s óvatosan sózzuk.
Amikor a levét majdnem elfőtte, finomra vágott petrezselyemmel
megszórjuk. Újra átpirítjuk és liszttel megszórjuk, majd elkever-
jük és tejjel vagy tejszínnel felöntjük, s egy pillanatra újra átfor-

raljuk. A tűzről levesszük, és a tojást egyenként elkeverjük benne.
A ragu akkor jó, ha kenhető állagú. A kész ragut a mellszeletek-
re egyenletesen elosztjuk, majd reszelt sajttal megszórjuk, és
forró sütőben készre sütjük. Akkor jó, ha a teteje megpirul, majd
forrón tálaljuk. Köretként mazsolás rizst és vajon párolt brokkolit
adunk hozzá.

MOGYORÓS-MÁKOS-DIÓS 
MÁRTON-NAPI SÜTEMÉNY 

aszalt gyümölcsökkel

Hozzávalók:
A tésztához:
3,5 bögre liszt
3 kanál cukor
egy csipet só
1 bögre tej
25 dkg vaj
1 evőkanál szárított élesztő
3 tojás
A töltelékhez:
30 dkg (fehér) mák
10 dkg dió
10 dkg mogyoró
3 evőkanál tejszín
fél bögre porcukor
aszalt gyümölcsök (mazsola, datolya, szilva, meggy...) 

Elkészítés:
Az élesztőt tejben felfuttatjuk. A tojást a cukorral kikeverjük,

fokozatosan hozzáadjuk a vajat, majd az átszitált lisztet, a tejet, az
élesztőt. Ezután letakarva, meleg helyen hagyjuk kelni.

A diót, a mogyorót és a mákot ledaráljuk, megpörköljük, majd
cukorral, 2 cl rummal/aromával, tejszínnel elkeverjük, hogy sűrű
masszát kapjunk. A megnőtt tésztát kinyújtjuk, négyzeteket vá -
gunk belőle, megtöltjük az aszalt gyümölcsös, darált magos
masszával, majd félholdakat formázunk belőlük. Pici tejjel elke-
vert tojással lekenjük. Ezután még kelesztjük őket tovább. Ha
megnőttek, 220 fokos sütőben aranybarnára sütjük. Még melegen
megkenjük porcukorból és citromléből kikevert cukormázzal.

Márton-napi receptek
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Támogató: Szigetszentmártoni
Német Nemzetiségi Önkormányzat

KEDVES LEENDŐ ÉS

JELENLEGI TÁNCOSOK!
A próbák végleges
időpontjai: 

Babszem Csoport:
péntek 14:15–15:00
(Ált. Iskola)

Csiribiri Csoport:
péntek 15:00–16:00 
(Ált. Iskola)

Lustige Kinder
Cso port: csütörtök
16:15–17:15
(Műv. Ház)

Várunk minden-
kit nagy-nagy 
szeretettel!

Kiadja: Községi Önkormányzat Szigetszentmárton 
• 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10. 

• Szerkesztő: Ray Rudolf 
• Nyomda: Press+Print Kft. Kiskunlacháza
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