
MÁRTONI FÓRUM
2019. január-február-március

Helyi kulturális, közéleti és nemzetiségi hírek

MÁRCIUS 8. NEMZETKÖZI NŐNAP
Nőnapra 

Ha Ti nem lennétek nekünk,
Megállna a Világ.
S a gyönyörű, szép kerteket                    
Nem borítaná virág. 
Biztos, hogy nem jutnánk                        
Egyről a kettőre.
Ha nem támaszkodhatnánk                                                                                     
Mi férfiak a Nőre.                                   
Ezért hát a Március 8.  
Csak rólatok szóljon.                     
S Minden Nő életébe Isten                       
Boldogságot szórjon.           A nők olyanok, mint a jó bor: az idő csak tökéletesíti őket. (James Follett)

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti iden-
titás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé
vált. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai
ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja jobban, mint hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni,
amelynek soha ekkora hadserege addig nem járt még külföldön. Gyakorlatilag az 1848-49-es szabadságharc egyben a magyar
nemzet történetének leghíresebb háborús konfliktusa is.



A szigetszentmártoni sakkcsapat ismét szerepel a Pest megyei
ötfős sakkbajnokságon, ahol 12 csapat méri össze tudását a „Pest
megye legjobb 5 fős csapata címért”. Az elmúlt szezont a második
helyen zártuk. Jelenleg hat forduló után az előkelő harmadik
helyen áll csapatunk, versenyben vagyunk az aranyéremért! A csa-
pat tagjai: Tábor József, Katona Tamás, Kiss László, Eigler
György, Horváth Ilona Klára, Horváth György Attila, Dorogházy
László, Leidl István. Mindenkit szeretettel várunk szurkolni, kibi-

celni a hazai fordulókon a Művelődési Házba. Hazai fordulók idő-
pontjai: 01. 27.; 02. 24.; 03. 31.; 05. 05.    

A 2018/2019 tanévtől kezdődően ismét van sakkoktatás a
szigetszentmártoni általános iskolában. Igaz nem órarend szerint,
hanem szakkör jelleggel. Az oktatást Horváth György és Leidl
István tartja, a szigetszentmártoni sakkcsapatból. Szerdánként bő
egy órában 16:00-tól 17:15-ig tart a szakkör, ahová az első osztá-
lyosoktól a nyolcadik osztályos gyerekekig mindenkit szeretettel
várunk. Jelenleg 14 – többnyire alsó tagozatos – kisgyerek jár és
tanulja a sakkozás alapjait. Szűk négy hónap alatt a gyerkőcök –
többek között – megtanulták a bábuk neveit, melyik bábuval
hogyan lehet lépni, mi az a sánc, és megtanultak mattot adni is.
December 19-én tartottuk az első sakkversenyünket, ahol minden-
ki nagyon ügyesen szerepelt. Oklevelet és érmet is kaptak, aminek
mindenki nagyon örült. Szeretnénk jövőre részt venni a diákolim-
pia selejtezőjében vagy hasonló versenyeken indulni.

Leidl István cs.k.   
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Szigetszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesületi hírek
A Szigetszentmárton Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai 2019. január 31-én továbbképzésen vettek részt, ahol is az évszaknak és

a körülményeknek megfelelően a jeges balesetet szenvedettek mentését gyakorolták. 

Kérjük, segítsen bennünket adója 1%-ával, hogy folytatni tudjuk munkánkat! Mi Önökért vagyunk,
ha kell megyünk és segítünk, ahogy eddig is tettük. Segítsen, hogy segíthessünk továbbra is! 

Szigetszentmárton Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
2318 Szigetszentmárton, Templom u. 2.   
Adószám: 18663561-1-13

Szigetszentmártoni Sakkhírek
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Z E N E K A R I   H Í R E K

Megjelent a mártoni zenekar 65 évét bemu-
tató könyv Ray Rudolf szerkesztésében!

December 16-án a szigetszentmártoni
nyugdíjasok számára rendezett év végi

ünnepi rendezvényen vettünk részt, s – biz-
tosítva a jó hangulatot – zenéltünk a bálon.   

Decemberben 28-án – hagyományaink-
hoz híven – megtartottuk a zenekari évzáró
vacsorát, ahová hivatalosak voltak a csalá-
dok és a zenekar szponzorai is. Polgármes -
te rünk, a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke és a Zenei Egyesület elnöke
meg köszönte a zenekar egész éves önzetlen
munkáját.

Idén februárban két zenekari tagunkat kö -
szöntöttük születésnapjuk alkalmából. Kiss
Imi 30 éves lett, Harsányi Zoli pedig 50.

Boldog születésnapot mindkettőjüknek!

Ismét egy nagy kulturális értékkel
gazdagodott Szigetszentmárton. El ké -
szült községünk zenekarának 65 évét,
140 oldalon bemutató – két nyel ven,
németül és magyarul ki adott – könyv,
Ray Rudolf szerkesztésében. A könyv
röviden bemutatja Szigetszentmártont,

majd a két világháború előtt és közben működő zenekarokat, illetve az
1952-ben megalakult – és jelenleg is működő – zenekart. Több száz
színes és feket-fehér archív fotó színesíti a kiadványt. A könyv bemu-

tatója, s egyben átadója, február 15-én volt a művelődési ház zeneter-
mében. A kiadást és a sokszorosítást az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat támo-
gatta. Ray Rudolf elkezdte Szigetszentmárton 750 éves történetét
bemutató könyv szerkesztési munkáit is, mely többszáz oldalon
mutatja majd be a település történetét, az oktatást, az egyházat, a kul-
turális életet, sportéletet, tűzoltóságot, a hagyományokat és szokáso-
kat, a nemzetiségi életet, a civil szervezeteket, közigazgatást (Községi
Elöljáróságot, a Községi Tanácsot, a Községi Önkormányzatot, veze-
tőit, a képviselőket, szembesítve tevékenységükkel).
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A Szigetszentmártoni Vöröskereszt Szervezet az idén is megrendezte a falunkban élő senior korúak számára az év végi ünnepi kará-
csonyi rendezvényét, melyen – Gál Józsinak köszönhetően – finom pörkölttel, ezenkívül finom borokkal, illetve üdítővel, ünnepi műsor-
ral kedveskedtek a jelenlévőknek. 

A jó hangulatról – mint ahogy minden évben – a szigetszentmártoni fúvószenekar gondoskodott.

Hagyományos év végi ünnepi rendezvény 

Kórusunk január 26-ára Érdre kapott meghívást, ahol egy nemzetiségi találkozó keretében adták elő műsorukat igen nagy sikerrel. A találko-
zón a mártoniakon kívül fellépett még a Törökbálinti Kórus, a Táti Asszonykórus, az Érdi Kórus és az Érdi Német Tánccsoport.

Kórusunk Érden
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A hosszú téli napok után végre itt a tavasz, reményeink szerint sok
napsütéssel és megfelelő csapadékmennyiséggel. Most kezdenek
újjáéledni a kertünk növényei, és az időben, szakszerűen elvégzett
kerti munkákkal elősegíthetjük, hogy egész évben szemet gyönyör-
ködtetve fejlődjenek.

Ha kimegyünk a kertbe és jó alaposan körülnézünk, akkor csak úgy
sorakoznak a kerti munkák egymás után:

Metszés
Kezdjünk először a metszéssel, a télen elfagyott, elszáradt növényi

részek levágásával. A metszéssel alakítjuk növényeink sorsát az
idényben, ezért tartsuk szem előtt, hogy más-más metszési módot kell
alkalmazni a gyümölcsfák, a bogyósok, a szőlő, az örökzöldek, a dísz-
fák, a díszcserjék és az évelő lágyszárúak esetében. A 2 centiméter átmé-
rőnél nagyobb metszési felületet kezeljük sebkezelővel.

Gyeplazítás
A gyepes területeken először gereblyézzük össze az őszi faleveleket,

majd végezzük el a gyeplazítást. A gyeplazítás lényege, hogy a fű tövét
levegőhöz juttassuk. Ez igen látványos fejlődést és szép gyepet eredmé-
nyez két-három hét alatt.

Tavaszi lemosó permetezés, növényvédelem
Közvetlenül a metszési munkák után végezzük el a tavaszi lemosó

permetezést az áttelelt rovarok és a gombatelepek ellen, mind a gyü-
mölcstermő növényeknél, mind a dísznövényeknél. Fontos megjegyez-
ni, hogy a tavaszi lemosó permetezés nem védi meg a növényeket a
teljes vegetáció alatt. Tehát ha kártevők és betegségek lépnek fel ápri-
lisban vagy májusban, akkor célzottan, megfelelő növényvédő szerrel
újból permeteznünk kell. A növényvédelmi munkát meteorológiai és
növényvédelmi előrejelzésekre alapozva végezzük el az integrált
növényvédelem keretein belül. Ez azt jelenti, hogy az élő környezet
működésébe csupán a szükséges mértékben avatkozunk be, így a kárte-
vőket és károsítókat nem teljesen pusztítjuk el, hanem azok egyedszámát
csak a kertfenntartás gazdaságossági szintje alá csökkentjük. 

Tápanyag-utánpótlás
A tápanyag-utánpótlásról se feledkezzünk meg. A gyepen kívül lássuk

el a gyümölcstermő- és dísznövényeinket is hosszú hatástartamú
műtrágyával vagy tápoldattal. A műtrágyázásnál figyeljünk, hogy az
adott növényekhez a megfelelő összetételű műtrágyát válasszuk, és az
adagolásnál feltétlenül kövessük a gyártó utasításait.

KERTI MUNKÁK TAVASSZAL

Az ún. Wangiri-típusú csaláshullám során
az elkövetők távoli országokból indítanak
szolgáltatóktól független hívásokat. A telefon-
számokat véletlenszerűen egy szoftver gene -
rálja a csalóknál, így bármilyen szám hívását
megkísérelhetik. A magyarországi szolgálta -
tók folyamatosan figyelik a külföldi szá mok -
ról hazai hívószámra érkező tömeges hí vás -
kez deményezéseket, és folyamatosan tiltják le
a már ismert számokat. Nem kerül pénzbe, ha
véletlenül felveszi valaki a gyanús külföldi
számról érkező hívást, de a visszahívás már
komoly költségekkel járhat! Ne hívja
vissza!!! Szükség esetén inkább szöveges
üze  netet küldjön a hívónak. Ha Magyar or -
szág ról hív ják, a telefonszám helyes formá-
tuma: +36 30 1234567

Az ettől eltérő formátumban érkező hívás
külföldről érkezik. Mielőtt felvenné, esetleg
visszahívná, gondolkodjon, hogy tartózkodik-e
rokona, barátja külföldön éppen, várható-e
bár kitől külföldről indított hívás. Ha nem, min -
denképpen gyanakodjon! Gyanús telefonhí -
vást a szolgáltató felé is bejelenthet! Amennyi -
ben jóhiszeműen járt el és visszahívta a külföl-
di telefonszámot, jelentős számlát generálva
ezzel, abban az esetben is jelentse a szolgál-
tatónak, illetve a rendőrség felé.                                                                                                                                                                      

Kerülje el, hogy tele-
fonos csalás áldozatává
váljon! 

Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság 

Bűnmegelőzési
Osztálya

Vigyázat, 
telefonos csalók!
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Újévi koncert a Monarchia Szimfonikus Zenekarral
Igazi bécsi hangulatot varázsolt Szigetszentmártonba a Monarchia Szimfonikus Zenekar Újévi hangversenyével. A tradicionális dal-

lamokból (polkák, keringők) álló programot ezúttal a Magic Dance táncegyüttes művészei színesítették, akik meglepetéssel készültek: a
Kék Duna keringő koreográfiájába bevonták a közönséget is. A zenekar is készült újdonsággal, ráadásnak Leonard Bernstein: Pulyka
című darabját adták elő. Az estet a Bécsben élő és a Volksoperben dirigáló Gyükér László vezényelte.
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Ebben a nevelési évben is a Mikulásközpontból érkező Mikulás
bácsi látogatta meg a mártoni óvodásokat. Nagyon szép versekkel és
énekekkel készültek a Mikulásnak. 

Idén is nagy készülődéssel várták a gyerekek az ovikarácsonyt. A
Katica csoportosok (nagycsoport) szép műsorral készültek, a többiek is
alkalmi énekekkel,
versekkel örvendez-
tették meg társaikat.
A vendégeket is
meg lepték apró ka -
rácsonyi ajándékok-
kal. Az ünnepség
után szebbnél szebb
meglepetések várták
őket a fa alatt. A
gyerekek boldogan
vették birtokba az új
játékokat.

Hírek a Gesztenyés Óvodából
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Nagycsoportosaink szüleinek megtartottuk a tájékoztató szülői érte-
kezletet az iskolai beíratásra vonatkozóan. Jelen esetben a 25 főből 20
fő kezdheti meg 2019 szeptemberében iskolai tanulmányait.

Az idén is hatalmas készülődéssel várták óvodásaink a farsangi
mulatságot. Verseket, dalokat adtak elő magyar és német nyelven is,
ötletes, vidám jelmezt öltöttek a tél búcsúztatásának ünnepén.



A téli megfázásos időszakban sűrűbben látogatjuk a sószobát, hogy
annak jótékony hatását élvezzék a gyerekek.

Az őszi hulladékgyűjtési akciónk keretében 27.800 Ft-ot sikerült
közös erővel összegyűjtenünk. Nagyon szépen köszönjük az aktív rész-
vételt, a pénzösszeget elkülönítettük, és a tavaszi gyűjtéssel összevon-
va udvari mozgásfejlesztő játékot vásárolunk a gyerekeknek. Vége ze -
tül nagy büszkeségünkről szeretnék számot adni. Az Agrárminiszté ri -
um környezetügyért felelős helyettes államtitkára és az Emberi Erő for -
rá sok Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára
döntése értelmében, óvodánk pályázata a kiírásban meghatározott Zöld
Óvoda Kritériumrendszerben foglalt tartalmak teljesítésében: elnyerte
a „Zöld Óvoda” címet. A minősítést tanúsító oklevél átadására 2019.
január 21-én került sor Budapesten, a Magyar Mezőgazdasági
Múzeum és Könyvtárban. Az elismerés dicséri óvodánk minden dol-
gozóját, közöttük Várkonyi László Józsefné Móni néni pályázati össze-
állítását. Köszönet érte!

Veres Lórándné Györgyi óvodavezető
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ISKOLAI FARSANG 2019.
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Kistérségi Német Nemzetiségi Vers- és
Prózamondó Verseny

A Kistérségi Német Nemzetiségi Vers- és Prózamondó Versenyt
idén iskolánk rendezte meg február 8-án. A verseny délután 14:00-
kor kezdődött. A résztvevőknek a verseny kezdete előtt regisztrál-
niuk kellett, amelyben a 8. osztály segített nekik. Az osztálytermek
ajtaja korcsoportok alapján fel volt címkézve. A verseny megnyi-
tóján Tímárné Schreiner Györgyi szervezésében iskolánk diákjai
vettek részt, az iskola énekkara mellett előadtak német nyelven egy
kis színdarabot, Berta Ferenc pedig harmonikajátékával szórakoz-
tatta a közönséget. A megnyitó után a résztvevők a zsűritagokkal
bevonultak az osztálytermekbe és korcsoportonként előadták meg-
tanult szövegeiket. Amíg a zsűri eldöntötte a rangsort, a diákokat
és a tanárokat az ebédlőben szendvicsek és édességek várták.
Ezután sor került az eredményhirdetésre, minden korcsoportban az
első három helyezettet díjazták. Az első helyen végzettek jutottak
tovább a megyei fordulóba, illetve azok, akik a „Mundart” kategó-
riában indultak. Az eredményhirdetés végén a felkészítő tanárok és
a zsűri munkáját egy-egy szál virággal köszönték meg. Az előtér-
ben Dobosi Erzsébet babagyűjteménye várta a látogatókat.

Helyezettek:
1-2. osztály: 1. Papp Ágoston, 2. Menyhárt Liliána, 3. Rimóczi Réka
3-4. osztály: 1. Kardos Eszter, 2. Forró Eszter, 3. Kunczer Anna
5-6. osztály: 1. Tímár Anna, 2. Csipszer Nóra, 3. Balogh Botond
7-8. osztály: 1. Mészáros Dóra, 2. Zelei Anna, 3. Hujj Hédi
Mundart kategória: Tohai Balázs, Huszák Gergő, Berta Flóra,
Berta Ferenc. Mindenkinek szívből gratulálunk!
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Sport
Tovább folytatódtak röplabdában az Országos Minibajnokság

küzdelmei. Leány csapatunk (Appel Laura, Biró Nikol, Fekete
Lili, Feigl Enikő, Gavalovics Míra, Juhász Csenge, Holecz Júlia,
Kovács Boglárka, Pataki Petra, Udvarev Lilla) január 20-án, egy
gyönyörű havas napon Tatán játszott újabb fordulót. Ezúttal bronz-
éremmel és a hozzá tartozó kupával utaztunk haza. A csapat leg-
jobb játékosa Udvarev Lilla lett.

Három fiúnk (Fekete Noel, Izsó Miklós, Keserű Norman) újabb
győzelmek részese lehetett – január 6-án Budapesten és február 3-
án Szombathelyen szereztek aranyérmet.

A január 22-én Kiskunlacházán megrendezett körzeti terematlé-
tika második fordulójában az alsó tagozatosok összetett versenye
(30 méteres fotocellás futás, hoppi-váltott lábas ötös ugrás, felső
kétkezes labdahajítás, 4x1 körös váltó) eredményei:

Csapat 2. helyezés: I. kcs. leány (Borbély Dorina, Hrencsár
Virág, Tóth Emma, Váraljai Dóra)      

II. kcs. leány (Bonhardt Boglárka, Molnár Kincső, Sárácz
Jázmin, Tátrai Zita)

Csapat 3. helyezés: I. kcs. fiú (Bonhardt Gergő, Erdődy- György
Sólyom, Izsó Máté, Major Levente)

Egyéni összetett leány 1. hely:  Bonhardt Boglárka 
4. hely:  Borbély Dorina 
5. hely: Tóth Emma 

Egyéni összetett fiú 2. hely:  Bonhardt Gergő
Egy héttel később a felső tagozat összetett versenyén (30 méte-

res fotocellás futás, hoppi-váltott lábas ötös ugrás, súlylökés, 7
körös futás) az alábbi dobogós helyezések születtek:

Csapat 3. helyezés: III. kcs. leány (Fekete Lili, Juhász Csenge,
Holecz Júlia, Pataki Petra, Váradi Szabina)                             

Egyéni összetett leány: 2. hely: Holecz Júlia
fiú: 5. hely: Nagy Sándor

A remek hangulat mindenkit magával ragadott. Vidáman, élmé-
nyekkel telve utaztunk haza népes küldöttségünkkel.

A kajak-kenus szakosztály versenyzői sem tétlenkedtek, először
a Ráckevei Zöld Iskolában rendezett evezős ergométeres verse-
nyen szerepeltek, majd a Regionális Kajak-Kenu Fizikai Felmérőn
mérették meg magukat Pakson. Mindkét rendezvényen kiválóan
teljesítettek. 

Az ergométeres versenyen bajnok lett Sárácz Jázmin és Pataki
Kolos, mindketten kiváló időeredményt értek el. Dobogósok let-
tek, illetve az első hatban végeztek Izsó Máté, Erdődy-György
Sólyom, Fábián Emma, Zorg Lili, Tátrai Zita, Busai Marcel, Izsó
Miklós, Tóth Zoltán, Réti Blanka, Eősze Lilla, Sipos János, Eősze
Ákos, Fábián Balázs, Fegyó Iván, Marinkovic Marcell, Réti
György, Váraljai Balázs.

A fizikai felmérőn rövid és hosszú távot futottak, húzódzkodtak,
has- és törzsizom gyakorlatot, valamint mellső fekvőtámaszban
karhajlítást végeztek. Tóth Emma és Szijjártó Zente érték el a leg-
jobb eredményt, mindketten harmadikak lettek korosztályukban.
Busai Marci pedig korosztályában a legjobb húzódzkodó ered-
ményt produkálta, fél perc alatt 21-et teljesített. A legjobb 30 méte-
res futó pedig Zorg Lili volt. 

A nagy fiúknál Réti György majdnem 3000 métert futott a
Cooper teszten, ami nagyon jó eredmény.

Arany Zóna eredményt értek el a felsoroltakon kívül: Izsó Máté,
Huszák Gergő, Fábián Emma, Sárácz Jázmin, Zorg Lili, Izsó
Miklós, Tátrai Zita, Riczu Patrik, Réti György, Marinkovic
Marcell. 

Mozsárik Kende, Váraljai Balázs és Fábián Balázs a Zónán
kívül, de kiváló egyéni csúcsokkal szerepeltek. Tóth Sándor és
Riepl Erik a ráckevei kajakosok szineiben indult, Tóth Sándor ha -
talmasat előrelépve a tavalyi eredményéhez képest bőven a zónán
belül teljesített. Húzódzkodó eredménye 31 volt 30 másodperc
alatt, amire csak a legjobbak voltak képesek. Rierpl Erik több
egyéni csúccsal kiválóan szerepelt.   



Elmúlt a nyár, a nebulók iskolába
mentek, a strand is kiürült, aztán
eljött a tél is, most támad a tavasz, és
a pecások készülnek, ezért megoszta-
nám néhány múlt évi történésünket,
hátha érdeklődésre tarthat számot. A
szezon elején a többi egyesülettel

karöltve ismét összegyűjtöttük a partunkról a szemetet. Jó hír,
hogy évről évre kevesebb a gyűjtenivaló, de mindig akad! Aztán
kezdetét vette a szezon, innen is, onnan is szép fogásokról szóltak
a hírek, az első versenyünkön is szép eredmények születtek. Ebben
az esztendőben nagy fába vágtuk a fejszénket, meghirdettük a
pecasulit, összegyűjtve nemcsak a mártoni, de újfalusi és itt nyara-
ló, pihenő gyerkőcöket is. Célunk főleg az volt, hogy kicsaljuk a
természetbe az ifjakat, megtanítsuk nekik az alapokat, a vízpart
szeretetét és tiszteletét, a vizek élővilágát, és főleg, hogy pecásokat
neveljünk belőlük. Nyárig 30 főre duzzadt a létszámunk, és sajna
az alapfelszereléssel is el kellett látni a társaságot, mert eszközök
nélkül nehéz volna. Ez ki is merítette kis egyesületünk erre szánt
pénzecskéjét, de hála a DOVIT etetőanyag gyártónak és falunk
képviselőinek, megadhattunk minden segítséget a kicsiknek, akik
parádésan hálálták meg a lehetőséget! Május hónapban több ver-
senyre is elvittük a palántákat, és mindenhonnan érmekkel és ser-
legekkel megrakodva tértünk haza. Jó hírét vittük a pecasulinak, de
a falunak és a segítőinknek is, hiszen eközben lelkes támogatóink
is szaporodtak, pl a Baits Factory, az Alga-véd! Szerencsére a
Ganz HE is velünk van ez ügyben, és nagyon neves segítők tolmá-
csolják a „tananyagot”, nagy hírű versenyzők, avatott halőrök segí-
tik a munkát, de környezetvédelmi szakember is van a csapatban.
Remélem sikerül továbbvinni, amit elődeinktől tanultunk, feltur-
bózva sok új ismerettel, hiszen ragyogó utánpótlás körvonalazódik
a pecasuliban. 

Augusztus sűrű hónap nálunk, egyesületi horgászverseny, csó-
nakdíszítés, buli verseny halsütéssel, szóval van dolog a házunk
táján. 13-án jó időben tartottuk a házi versenyünket, szép fogások-
kal. A 30 fős mezőny a horgászat után még célbadobásban is
összemérte tudását, és az eredményhirdetést még egy esemény
tette emlékezetessé: Szabó Sándor halgazdánk, halőrünk sok-sok
évi áldozatos és önkéntes munkájának elismeréséül átvehette a
Ráckevei Duna-ágért Emlékérmet, amihez minden résztvevő, gye-
rek és felnőtt lelkes tapssal és dicsérő szavakkal gratulált, tettük ezt
mi is az Egyesület nevében!  

Az augusztus 20.-i buliversenyen a „Part” csapata nyert, de a
látogatók is, hiszen a megsütött keszegek mind egy szálig elfogy-
tak. Említhetném a Horgásztanyát is, ahol vendégeket tudunk
fogadni, vagy az engedélyek ügyintézését, de majd legközelebb…
Ezúton szeretném megköszönni az 1%-os felajánlásokat is, mint a
fent leírtakból kitűnik, jó célt szolgálnak! 

Továbbra is szeretettel várunk minden érdeklődőt, ha horgászni
szeretne, ha csak kíváncsi, ha szállást keres, hiszen 107 éves egye-
sületünk továbbra is itt van nekünk, és mindenkinek!

Illés István elnök
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Pecáztunk… Kinizsi HE  hírei
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A mögöttünk álló közös sike-
rek és eredmények adta jóérzés-
sel kívánom, hogy a 2019. esz-
tendő mindenki számára az előre-
lépés és a boldogulás időszaka
legyen. Bár köztudottan az év
első napjaiban hajlamosak és
kénytelenek vagyunk inkább a
jövőre koncentrálni, úgy gondo-
lom, hogy érdemes ilyenkor egy
kis időre megállni és visszatekin-
teni az elmúlt esztendőre. A visz-
szatekintés nemcsak abban segít
nekünk, hogy megállapítsuk az
elmúlt év különböző szempontú
szaldóit, de komoly támpontként
szolgál abban is, hogy reális célokat tűzzünk ki a
jövőre vonatkozóan. A történelemből és egyéni
tapasztalatainkból is tudhatjuk, hogy semmi sem
állandó, és a felemelkedés időszakát előbb vagy
utóbb stagnálás, majd – ha kellő megfontoltsággal
haladunk a helyes úton – újabb gyarapodás követheti.
Meggyőződésem, hogy a fenntartható siker legfonto-
sabb záloga, hogy mindent megtegyünk annak érde-
kében, hogy a fejlődés időszakai minél jobban elhú-
zódjanak és a felemelkedés lehetőségeit kiaknázva a
lehető legszélesebb körben szolgáljuk szűkebb és
tágabb Hazánk épülését. Éppen ezért hálára és biza-
kodásra ad okot, hogy Hazánk gazdasági teljesítmé-
nye és a magyar emberek életszínvonala a 2018. esz-
tendőben ismét növekedni tudott. Úgy gondolom,
hogy a mögöttünk álló időszak sikerei magukért
beszélnek, és az emberek nap mint nap saját bőrükön
érezhetik a pozitív változásokat, ugyanakkor fontos
hangsúlyozni, hogy a foglalkoztatottság és az átlag-
kereset jelentős emelkedése, az 5% körüli GDP növe-
kedés, a családi támogatások körének és mértékének
bővítése olyan közös eredmények, amelyek kellő
motivációt adnak ahhoz, hogy az előttünk álló felada-
tokat el tudjuk végezni és a kihívásoknak meg tud-
junk felelni. A 2018. év ezen felül meghatározó volt
a migrációs politika szempontjából is, hiszen nem-
csak arra nyílt lehetőség, hogy Magyarország –
hasonlóan más országokhoz – egyértelműen kinyilvá-
nítsa, hogy nem kíván bevándorlóország lenni, de saj-
nos azt is egyértelművé tette, hogy igen komoly erő

és elszántság van azon politikai
elhatározás mögött, hogy az
elkövetkező években Európába,
így Hazánkba is tömegesen ér -
kezzenek és telepedjenek le
olyan bevándorlók, akik kultúrá-
ja és világnézete jelentősen eltér
a keresztény alapelvekre épülő
európai értékrendtől és életstí-
lustól. Az elmúlt év térségünk
számára sem telt eseménytele-
nül. Ezúton is kifejezem Önök-
nek köszönetemet azért a türele-
mért és együttműködésért, ame-
lyet az őszi időszakban tapasz-
talt közlekedési nehézségek

során tanúsítottak. E körben fontos megemlíteni,
hogy a térség jelentős részét nagyban érintő gyártele-
pi HÉV-átjáró rekonstrukciója, valamint az M0 autó-
úton egy további szigetszentmiklósi lehajtó létesítése
tekintetében komoly lépéseket tudhatunk magunk
mögött, így okkal bízhatunk abban, hogy a regionális
közlekedés terén komoly fejlődés várható az előttünk
álló években. Országgyűlési képviselőként, Pest
megye fejlesztési feladatainak ellátásáért felelős
miniszteri biztosként, valamint a Fidesz frakcióveze-
tő-helyetteseként meg vagyok róla győződve, hogy
közös munkával és összefogással a 2019. évben is
képesek leszünk térségünket és Hazánkat a fejlődés
pályáján tartani és az itt élők biztonságát garantálni. E
cél elérése érdekében kiemelt jelentősége van annak,
hogy az idei Európai Parlamenti és önkormányzati
választásokon minél nagyobb számban részt
vegyünk, és olyan képviselőket válasszunk, akik
képesek és készek mindenkor az adott település, a
megye és Magyarország érdekeit és az itt élők akara-
tát érvényre juttatni. 

Tisztelt Szigetszentmártoni Polgárok! 
Kérem, hogy kitartó munkájukkal és együttműkö-

désükkel a 2019. évben is járuljanak hozzá ahhoz,
hogy Hazánk továbbra is a fejlődés és a boldogulás
irányába haladjon, és hogy Magyarország megmarad-
hasson annak a szuverén és biztonságos országnak,
amelynek jelenleg ismerjük és szeretjük. Ennek remé-
nyében kívánok áldott, békés új esztendőt!

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő

Tisztelt Szigetszentmártoni Polgárok!
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