
Anemzeti összetartozás napja – a 2010. évi XLV. tör-
vénybe foglalt hivatalos nevén: Nemzeti Összetar-
tozás Napja – az 1920-as trianoni békeszerződés

aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nem-
zeti emléknap Magyarországon, melyet 2010. má jus 31-
én 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazat mellett
iktatott törvénybe az Országgyűlés. Az Országgyűlés a tör-
vény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennha-
tósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége
része az egységes magyar nemzetnek, melynek államha-
tárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok
személyes és közösségi önazonosságának meghatározó
eleme”.

A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró
Párizs környéki békeszerződések Magyarországra erősza-
kolt rendszerének részeként, a háborúban vesztes Magyar
Királyság (mint az Osztrák–Magyar Monarchia egyik
utódállama, bár jogilag nem nevezhető utódállamnak) és
a háborúban győztes antant szövetség hatalmai (Nagy-Bri-
tannia, Franciaország, Olaszország) között létrejött béke-
szerződés, amely többek között az Osztrák–Magyar
Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország
és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött
Csehszlovákia és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság új
határait. 

Az első világháborút lezáró békerendszer alapján az ős-
honos magyar népesség öt, a mai állapot szerint nyolc ál-
lamban találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális
emlékhelyeinek nagy részét is. A trianoni döntés 23,4 mil-
lió lakost érintett:

• 300 ezer került Ausztriához,
• 3,5 millió Csehszlovákiához,
• 5,3 millió Romániához,
• 4,1 millió Jugoszláviához (beleértve Horvát-Szlavón-

ország 2,6 millió lakosát).

Magyarországon az összmagyarság alig kétharmada,
7,6 millió fő maradt. 

Románia 102 724 négyzetkilométernyi területet kapott,
amely nagyobb terület, mint a mai magyar állam területe,
a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz 20 913 km2 került,
Horvátországgal együtt 62 ezer. Csehszlovákia 61 661 km2-
rel, Ausztria 3967 km2-rel gyarapodott. Lengyelország 519
km2-t, Olaszország pedig Fiumével 18 km2-t kapott. 

Magyarország alaptörvénye 6. § 3-ik bekezdése ki-
mondja, hogy „A Magyar Köztársaság felelősséget érez a
határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Ma-
gyarországgal való kapcsolatuk ápolását.”

Helyi kulturális, közéleti és nemzetiségi hírek 2019. június

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA



PÜNKÖSD

Pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott
keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szent-
lélek kiáradását ünnepli meg. A Szentlélek az Atya

és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása; ez a ki-
áradás. A Szentlélek (görögül hagion pneuma, latinul Spi-
ritus Sanctus), ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira,
az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg
a keresztények számára:

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan
együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szél-
rohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte
az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelen-
tek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mind-
egyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és
különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek
adta nekik, hogy szóljanak.

Apostolok cselekedetei 2:1-2:4 
Károlyi-biblia

A pünkösd a sínai szövetség ünnepe volt a zsidóknál
Krisztus korában. Akkor a jelei a szélzúgás és tűz volt,
Isten jelenlétének, a kegyelem kiáradásának jelei.

Az Újszövetség előjeleit a próféták mondták ki az Ószö-
vetségben, Krisztus születése előtt: „Új szövetséget kötök
veletek...akkor majd...új szívet adok nektek és új lelket
oltok belétek...Az én Lelkemet oltom belétek...” (Ez.
36,25-27; 11,19; Jer. 31,31k). Keresztelő János is jövendölt
a Szentlélekről: „Jézus majd Szentlélekkel és tűzzel fog
benneteket megkeresztelni” (Máté 3,11) Jézus Keresztelő
Jánosnál keresztelkedett meg, és rögtön utána galamb for-
májában a Szentlélek leszállt Jézusra. Ezért a katolikus iko-
nográfiában a Szentlélekjele a galamb. A katolikus
pünkösdi ünnep tárgya a húsvéti misztérium beteljesedése:
a Szentlélek eljövetele, ajándékainak kiáradása, az új tör-
vény és az Egyház születésnapja. 1956-ig vigíliája, 1969-
ig oktávája is volt, a húsvéti idő a pünkösdöt követő
szombattal ért véget. 1969-től pünkösd hétfője már az év-
közi időhöz tartozik. 

A magyar kultúrában több szokás kötődik a pün -
kösdhöz. 

Pünkösdi király
A középkor óta ismert szokás, ekkor ügyességi verse-

nyen (tuskócipelés, karikába dobás) kiválasztották a meg-
felelő legényt, aki később a többieket vezethette, továbbá
a pünkösdi király minden lakodalomba, mulatságra, ün-
nepségre hivatalos volt, a kocsmákban ingyen ihatott, a
fogyasztását a közösség fizette ki később.

Tavaszköszöntés
Már kora hajnalban az ablakokba, vagy a ház kerítés-

lécei közé tűznek zöld ágakat, virágokat (bodzát, pün-
kösdirózsát, jázmint) azért, hogy nehogy belecsapjon a
házba a villám. Néhol a lányos házakra tettek ki zöld
ágakat.

Törökbasázás, borzakirály, rabjárás
Nyugat-Magyarország egyes vidékein voltak jellem-

zőek pünkösdkor. Egy kisfiút szalmával kitömött nadrágba
öltöztettek társai, török basát utánozva. Házról házra kís-
érték, az udvarokon pedig pálcával ütötték, hogy ugráljon.
Pénzt és tojástkaptak cserébe.

A pünkösdi rabjárók szintén fiúk, akik a lábuknál össze-
láncolva mennek a lányokhoz körbe a faluban, azzal a ké-
réssel, hogy „Segéljék ezeket a szegény katonarabokat.”
Persze, ők is ajándékokkal térnek haza.

A borzajárás során körbekísérnek a falun egy fiút, akin
bodzából készített köpeny van. Házról házra járnak.

Májusfa
A magyar nyelvterület nagy részén hagyományosan a

május elsejére virradó éjszaka állítottak májusfát. Másik
jeles alkalma pünkösd volt. A május elsején állított fákat
sokfelé pünkösdkor bontották le. A májusfa, a zöld ág a ter-
mészet megújhodásának a szimbóluma, és legtöbb esetben
az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is.

Pünkösdölés, Pünkösdi királynéjárás
„Elhozta az Isten piros pünkösd napját,Mink is meghoz-

tuk a királykisasszonykát,Nem anyától lettem, rózsafán ter-
mettem,Piros pünkösd napján hajnalban születtem.”
Adománygyűjtő népszokás.Szokás volt pünkösdi királynét
is választani a falubéli kislányok közül.

Csíksomlyói búcsú
Az egyik legfontosabb magyar Mária-kegyhely Csík-

somlyón található. A csíksomlyói búcsú hagyományáról
a 15. századból maradt fenn az első írásos emlék, amely
beszámol a pünkösdi zarándoklatról. A katolikus hívek
pünkösdszombatra érkeztek meg a csíksomlyói kegytemp-
lomhoz, majd mise után felvonultak a két Somlyó-hegy
közé. 

A népszokás ma is élő hagyomány, a csíksomlyói
búcsú a magyarság egyetemes találkozóhelyévé nőtte ki
magát.
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KóruStAlálKozó buDAjENőN

ABudajenői Német Hagyományőrző Dalkör meghívására, 2019. május 25-én szombaton kórustalálkozón vett részt
a szigetszentmártoni kórus, ahol műsorával igen nagy sikert aratott. A rendezvényben felléptek: Budajenő Német
Hagyományőrző Dalkör, Leányvári Német Nemzetiségi Dalkör, Pilisborosjenői Német Dalkör, Tarjáni Német

Nemzetiségi Dalkör és a Szigetszentmárton Német Nemzetiségi Kórus. Köszöntőt, Budai István polgármester mondott.

VIVA ESPAÑA!

Schuster Andreának köszönhetően, a Monarchia bérlet 2019-es évadának harmadik koncertjeként a Volver La Vida
együttes fantasztikus spanyol estje volt látható-hallható a szigetszentmártoni művelődési házban. Az est házigaz-
dája: Csáki András Junior Prima díjas gitárművész volt. Műsoron: Albeniz, Bizet, Manuel de Falla, Granados,

Garcia Lorca, Obradors és további szerzők művei voltak hallhatók csodálatos előadásban.
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KóruStAlálKozó 2019.

ANémet Nemzetiségi Önkormányzat és a mártoni
kórus szervezésében emlékműsorral, koszorúzás-
sal és kórustalálkozóval emlékeztünk meg a II. vi-

lágháborút követő szégyenteljes kitelepítésekre és a
„málenykíj robotra” elhurcolt áldozatokra május 11-én
szombaton, a II. világháború áldozatainak az emlékművé-
nél a Templom téren, azt követően a művelődési házban.

A kórustalálkozón bemutatkozott a szomódi-, a budajenői-,
a dorogi- illetve a mártoni német kórus illetve a sziget-
szentmártoni kisparti zenekar. Ezenkívül dunaharaszti
„Blumenstraus” csoport – szülők és gyermekek – adtak
egy nagyon szép műsort majd a Hexerei tánccsoport mu-
tatott be néhány táncot.
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hAgyomáNyoS májuS 1-I zENéS KÖSzÖNtő
PIllANAtKéPEK

K özségünk fúvószenekara – több évtizedes hagyományaihoz híven – zeneszóval köszöntötte falunk lakosságát
május 1-én. Köszönjük mindenkinek, aki a délelőtt folyamán vendégül látta zenekarunkat. Köszönjük Gál
Józsinak a „szállító járművet”, s köszönjük zenekarunknak a sok szép hangulatos, örömteli zenét.



Nemsokára újabb mérföldkő átlépésére készül
csapatunk. Egyesületünk megkezdte 49. évét, jö-
vőre 50 éves lesz az Szt. Márton Ifjúsági Vízi

Sport Egyesület. Mivel a szervezet éppen velem egyidős,
úgy éreztem szívesen írnék egy kicsit munkásságunkról. 

Első körben szeretném megköszönni az 1% adó felaján-
lásokat. Ez az összeg minden évben jelentősen támogatja
munkánkat, mivel mi profitot nem termelünk, társadalmi
munkával működünk. Egyesületünk elsősorban a gyerekek
szabadidejének hasznos eltöltése érdekében alakult. Sze-
retnénk környezettudatos fiatalokat nevelni, akik a fenn-
tarthatóságot szívügyüknek tekintik. Ennek az egyik

legkézenfekvőbb lehe-
tősége, ha a gyerekeket
először saját környeze-
tükkel ismertetjük meg.
Ezen dolgozunk kilenc
éve. Az előző évekhez
hasonlóan az idei sze-
zont is a csónakház
rendbetételével, felújí-
tásával kezdtük. 

Mint minden évben,
most is terveztünk fej-
lesztést. A régi kopott,
töredezett térköveket le-

cseréltük szép újra. Ilyenkor egyesületünk felnőtt, aktív
tagjai összejönnek, és jó hangulatban elvégzik a munkát. 

A tényleges, gyerekek számára nyitó rendezvény az Or-
szágos Ifjúsági és Vízi Találkozó, aminek a helyszíne az
idén Csepel volt. A hozzánk hasonló egyesületek találko-
zója ez, ahol a gyerekek barátságos küzdelmekbe mérhetik
össze vízi tudásukat. Tíz általános iskolai diákkal mentünk
május 17-én Csepelre. Berta Zolinak (Öcsike) és Drevenka
Józsefnének köszönhetően motoros csónakokkal vittük a
gyerekeket, ami újszerű élményt jelentett számukra. Az
ilyen túrákon pedagógusként feladatomnak érzem a gyere-
kek szellemi táplálását is, ezért az első napra szerveztem
nekik egy Budapesti városnézést kishajóval. A programot
nagyon élvezték, sokan most látták először ebből a pers-
pektívából fővárosunkat. 

A szombati nap mindig a versenyé. Gyerkőceink derekas
helytállással küzdöttek. Gyorsasági evezésben Schneider

Csepke és Kaszab Rozi (6. osztályosok) első helyezettek
lettek, Rozi kormányzásban is elhozta az első díjat. Rozi
abszolút győztes kategóriában is nyert, hiszen az összesí-
tett eredménye is felülmúlta a többiekét. A fiúknál Nagy
Sándor, Guba- Csanádi Zsombor (6. osztályosok) és Izsó
Miki (5. osztályos) ugyanebben a versenyszámban állhat-
tak a dobogó legfelső fokára. Gyorsaságiban 2. helyezett
lett Keserű Norman. 3. helyezést ért el korcsoportjában
Pataki Kolos (6. osztályos) és Nagy Nóri (8. osztályos).
Keserű Norman kormányosként is versenyzett, ahol 2. he-
lyezést ért el. Legfiatalabb versenyzőnk Izsó Máté (2. osz-
tály) volt, akinek külön dicséret jár talpraesett, szuper
versenyzéséért. 

Az első díjak a hagyománynak megfelelően evezők,
amit gyerekeink relikviaként, saját díszítéssel őriznek. Ez-
úton is gratulálunk nekik, büszkék vagyunk rájuk! 

Mivel jövőre jubileumi évünk lesz, elvállaltuk az Or-
szágos Ifjúsági Vízi Találkozó szervezését, hogy együtt ün-
nepelhessünk a többi egyesülettel, a mártoni gyerekekkel
és a szigetszentmártoni lakossággal! Egyesületünk min-
denki számára nyitva áll, örömmel várunk mindenkit! A
gyerekeknek természetesen térítésmentes. Ahhoz, hogy ez
így lehessen, fontosnak érzem megemlíteni – bár nem ezért
támogatnak – azokat a tagjainkat, akik évről-évre az egye-
sület működését lehetővé teszik: Bíró Csaba, Kovács Béla,
Klárika, Zoli, Virágh György és Virágh Ibolya, Dornbach
Tamás, Schneider Zsolt, Kádár Károly, Nott Gábor és fe-
lesége Zsuzsi, Balla Ildikó, Rapcsányi Zoltán, Bencs
Tamás, Berta Zoli, Kapitány Levente és jómagam Sárközi
Tünde. Felelős vezetőkkel (vízi jártassági, pedagógus) to-
vábbra is szeretettel várunk mindenkit!

Elérhetőségünk: www.martonivizesek.hu
Sárközi Tünde
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tűzoltóbEmutAtó

2019. május 18-án a Szigetszentmártoni Önkéntes
Tűtoltó Egyesület szervezésében a háztartási tűze-
setekről és a védekezés lehetősegeiről volt szó a Mű-

velődési házban. Először Halmos Attila tűzoltóparancsnok
előadásban ismertette a háztartási tüzek keletkezését: elekt-
romos eredetű vagy konyhai, nyílt lángtól származó, eset-
leg ezermesterkedés nemvárt következménye és sajnos
nagyon gyakran felelőtlen dohányzásból erdő. Utána az
oltás, ok-megszüntetés lehetőségeit tekintette át. Elektro-
mos tűz és égő olaj esetén óvott a zsigeri, meggondolatlan

cselekvéstől, szóval a vízzel való oltástól. Először az áram
forrását kell kikapcsolni elektromos tűz keletkezésénél, il-
letve tűzhelyen, serpenyőben égő zsírra vagy olajra szigo-
rúan tilos vizet önteni, mert csak tetézi a bajt. Lefedni
vizes,de nem csepegő ronggyal, levegőtől elzárni homok-
kal, stb.! Legjobb ha van kéznél porral vagy habbal oltó és
a tűzoltók telefonszáma. Az Mártonban az egyesületi el-
nökhelyettes, Bíró Csaba mobilja: 30 318 80 97.

Ezek után mindezt demonstrálták az udvaron. 
Köszönjük!

ÁLLÁSHÍRDETÉSEK
A Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós intézmény 

az alábbi munkakörökre hirdet felvételt:
• bőrgyógyász szakorvos
• radiológus szakorvos ultrahang diagnosztikai jártassággal 
• sebész és/vagy traumatológus szakorvos
• szemész szakorvos
• bőrgyógyász szakasszisztens
• endoszkópos szakasszisztens (gasztoenterológiai szak-

rendelésre)
• orvosdiagnosztikai analitikus vagy magasabb laborató-

riumi szakképesítéssel rendelkező diplomás szakasz-
szisztens (orvosi laboratóriumba)

• pszichiátriai szakápoló
• röntgen szakasszisztens
• betegkísérő munkatárs
• karbantartó.

A DPMV Zrt. Dunavarsányi Üzemigazgatósága az ivóvízszol-
gáltatás, mind a szennyvíz szolgáltatás területén munkavállalókat
keres. Leendő munkavállalóikat határozatlan időre szóló munka-
viszony keretében szeretnénk foglalkoztatni. A munkaviszony be-
töltéséhez szükséges minimum „B” kategóriás vezetői engedély.
A betöltendő álláshelyek:

- ivóvíz-hálózati karbantartó
- szennyvízhálózati karbantartó
- szennyvíztelepi karbantartó
- szennyvízhálózati karbantartó, szippantó gépkocsira

(„C” kategóriás vezetői engedély szükséges) 

Lakossági tájékoztatás az eddigi
és a közeljövőben várható 

szúnyoggyérítésekrőL
Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság által eddig a térség-
ben elvégzett gyérítések: 2019.05.07. - biológiai gyérítés - víz-
parti agglomerációban. 2019.05.28. - földi kémiai gyérítés -
Áporka, Dömsöd, Kiskunlacháza, Majosháza, Makád, Ráckeve,
Szigetújfalu, Tököl (a többi településen a gyérítés a kedvezőtlen
időjárási körülmények miatt elmaradt). 2019.06.03. - biológiai
gyérítés - vízparti agglomerációban

2019.06.05. - földi kémiai gyérítés - Apaj, Délegyháza, Dunaha-
raszti, Dunavarsány, Halásztelek, Lórév, Szigetbecse, Szigetcsép,
Szigethalom, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Taksony

Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság által a térségben
tervezett gyérítések: 2019.06.12. – földi kémiai gyérítés –
Apaj, Áporka, Délegyháza, Dömsöd, Dunaharaszti, Dunavarsány,
Halásztelek, Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, Makád, Ráckeve,
Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszentmárton, Szi-
getszentmiklós, Szigetújfalu, Taksony, Tököl. Önkormányzati tár-
sulás keretében tervezett gyérítés: Időjárás függvényében a
06.24-i héten földi és légi kémiai gyérítés. A további gyérítések
a folyamatos csípésszámlálás eredményeinek és az időjárás
függvényében kerülnek tervezésre.

Sajnos a májusi rendkívüli esőzések melegágya volt a szúnyogok
fejlődésének és nagy mértékben akadályozta a gyérítési mun-
kálatokat, bízunk benne, hogy az Katasztrófavédelem és a saját
önkormányzati társulási irtásaink összehangolása gyors megol-
dást nyújt a kialakult helyzetre és a továbbiakban nyugodt nya-
runk lesz.



hírEK A gESztENyéS óVoDából

A tavaszi hónapokban folytattuk az őszi papírgyűjtést,
melynek eredményét még nem ismerjük. Köszönet
a Szülőknek az aktív részvételért!

Az idén egybeesett a szokásos Földnapi virágültetés, a
Húsvéti tojáskereséssel. Reggeli után kivittük a sok szép
virágot, melyet a gyerekek örömmel hoztak. Csoportonként
ültettük el, délután boldogan mutatták a szülőknek, hogy
hová került az általuk hozott palánta. A frissen elkészült
kertekbe megérkezett az óvoda nyuszija, és fáradtságuk ju-
talmaként örömmel bontogatták a csoki tojásokat. 

Az anyáknapi készülődésünk az eddigiekhez hasonlóan
zajlott. A gyerekek nagy örömmel vettek részt a „titkos”
készülődésben, ajándékkészítésben, verstanulásban. Bár
volt olyan kicsi, aki elmondta anyukájának a verset, és
kérte, hogy anya ne mondja el az óvó néninek. Ő a titkot
sajátosan (de nagyon édesen) értelmezte. 

Visszatérő eseményként május 10-én tartottuk a Családi
napot. Az időjárás kegyes volt hozzánk, az nap nem esett.
Így az udvaron a gyerekek kitörő örömmel és nagy érdek-
lődéssel vettek részt a Rendőrség és a Szigetszentmártoni
Önkéntes Tűzoltók bemutatóján. A délutáni meseszínház,
és sütizés is jó hangulatban zajlott. 

Május közepén megkezdtük a csoportok évzáró ünne-
pélyét annak rendje és módja szerint. A csokorba kötött
dalos játékokkal és versikékkel ízelítőt adtunk a Szülőknek
az évközben tanultakból. 

A nagycsoportosok ünnepélyes évzáró-ballagó műsora
zárta a nevelési év oktatási időszakát. A színvonalas, ked-
ves műsorokat a szülők köszönettel fogadták. 

A nagycsoportos korú gyerekek az idei évben is képvi-
selték óvodánkat a Pest megyei Óvodások Néptánc talál-
kozóján Dunaharasztiban. 

Ebben az időszakban vettünk részt a Művelődési Ház
szervezésében „Varázsrajz” rajzpályázaton, melynek té-
mája a fecskék és a gólyák megmentése. A szépen rajzoló
óvodásaink mindannyian kaptak emléklapot, a kiemelke-
dően tejesítő gyerekek tárgyi jutalmat is. 

A gyereknapot nagy sétával és fagyizással köszöntöttük.
2019.június 3-től augusztus 31-ig összevont csoportban
működünk. 

Nyári nagytakarítási szünet 2019. július 15 – augusz-
tus 9-ig tart. Nyitás: 2018.augusztus 12-én. 

A nyári szünet alatt mindenkinek jó pihenést és szép
nyarat kívánunk! 

Veres Györgyi és Szeltnerné Margó 
óvodapedagógusok
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2019. márcIuS 22. – EIN jEDEr muSS tANzEN
SVáb táNcház

Szervező: Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége
Moderátor: Winhardt Ildikó   •   Tánctanár: Milbich Edit néptáncpedagógus, Solymár

9

pártok 1. 2. összesen
szavazókör szavazókör

MSZP- 24 32 56PÁRBESZÉD
M. KÉTFARKÚ 11 10 21
KUTYA PÁRT

MI HAZÁNK 17 14 31MOZGALOM
MAGYAR  2 1 3

MUNKÁSPÁRT

JOBBIK 37 45 82
FIDESZ-KDNP 161 230 391
MOMENTUM 36 35 71

LMP 9 7 16
393 466 859

2019. évi EP választás
Szigetszentmárton két szavazókörében 

a résztvevők száma, aránya:

1. szavazókör
935 szavazópolgár
393 szavazó

42%-os részvételi arány 

2. szavazókör
1004 választópolgár
469 szavazó
(3 rontott) 466 szavazat
46,7%-os részvételi arány

Szigetszentmárton Polgármesteri Hivatal
2318. Szigetszentmárton, Telkes u. 10.
tel.: 06-24-456-325   fax: 24-456-312
e-mail: ph@szigetszentmarton.hu

„EIN JEDER MUß TANZEN”
Az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület

tisztelettel meghívja az érdeklődőket,
néptáncosokat és néptánc pedagógusokat a Kurt Petermann által

1972 –1976 között gyűjtött Pest megyei német nemzetiségi néptáncok

TÁNCHÁZÁRA
A rendezvény időpontja: 2019. március 22. péntek 18:30 óra

A rendezvény helyszíne: 2318 Szigetszentmárton, Művelődési Ház, 
Kossuth Lajos u. 8.

Regisztráció 18:00 – 18:30 óra 

Részletes program:
18:30 – 18:40 A táncház megnyitása, a táncház projekt bemutatása
18:40 – 19:20 Solymári néptáncok – a 45 évvel ezelőtti felvételek 

be mutatása, majd betanítása: Zopak, Zweischritt, Strohsack,
Feuerwehrpolka, Siebenschritt, Polka Mazur.
Referens: Milbich Edit néptáncpedagógus Solymár

19:20 – 19:50 Szemezgetés német nemzetiségi népdalkincsünkből
Referens: Schlotter Ferenc Pilisvörösvár

19:50 – 20.30 Néptáncok a Csepel-szigetről: a 45 évvel ezelőtti felvéte-
lek bemutatása, majd betanítása: Mazur aus Tschiep, Hup-
fedi, Hans pleb to.
Referens: Winhardt Ildikó néptáncoktató

Harmonikán kísér: Csernák Tibor Solymár / Szigetújfalu

Támogatóink: Csóri Sándor Alapprogram; Szigetszentmártoni Német
Nemzetiségi Önkormányzat; Szigetszentmártoni Művelő-
dési Ház; Pest Megyei Német Önkormányzat; Szigetszent-
mártoni Német Nemzetiségi Néptánc Együttes; Hexerei
Német Nemzetiségi Néptánc Csoport; Lohr Kapelle

Zwick András 
Kulturális Bizottság elnöke 

ÉMNÖSZ

Szeltnerné Winhardt Ildikó
Regionális Irodavezető

MNOÖ
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hAtártAlANul! – A titokzatos hargitára

Áprilisban a Határtalanul! HAT-18-01-0717 pályá-
zattal iskolánk 36 tanulója és kísérőik Edit néni,
Judit néni, Vili bácsi utazott Erdélybe, Barótra egy

tanulmányi kirándulásra. Idegenvezetőjük Pájer György
(Gyuri) volt, aki egész héten segített a szervezésben és ka-
lauzolta a csapatot a jobbnál jobb programokon és szebbnél
szebb tájakon keresztül. Útjuk során „átkeltek” a Király-
hágón, megcsodálták a Szent Anna és a Medve tavat,az
Apor lányok feredőjét, Kézdivásárhely egyedülálló udvar-
tereit, a parajdi sóbányát, Korond híres kerámiáit.

Koszorút és szalagot helyeztek el Tamási Áron sírjánál,
Székelyudvarhelyen az Emlékezés Parkjában és Nyerges-
tetőn a Székely hősök emlékhelyén. Testközelből láthatták
milyen nehéz a munkája egy szénégetőnek, milyen egy kő-
fejtő vagy hogyan működik egy vízimalom. 

Szekereztek a Vargyas-szorosban, felfedezték Orbán
Balázs barlangját kis lakóiikkal a denevérekkel együtt és
megtudták mit jelent a „vaksötét” kifejezés, amikor a lám-
páikat egy pillanatra kikapcsolták. 

Jártak Csernáton a skanzenban, a baróti múzeumban és
Sepsiszentgyörgy Székely Nemzeti Múzeumában, ahol
Gábor Áron ágyúját is láthatták. 

Túráztak a Bálványos-hágón a torjai Büdös barlanghoz,
ahol a gázelegyben található kén-hidrogén termésként csa-
pódik ki a barlangfalakra, emiatt azokat egy bizonyos ma-
gasságig sárga kén réteg borítja. Ez egyben a gáz szintjét

is jelzi. Az idegenvezető ezt a szintet nagyon látványosan
szappanbuborékokkal szemléltette.

Megismerkedtek a bardóci általános iskola 7. osztályo-
saival és osztályfőnökükkel. Mindkét intézmény tanulói
előre felkészültek és kiselőadással mutatták be egymásnak
iskolájukat, lakókörnyezetüket. Ezen kívül játékos felada-
tok, közös versírás és kisebb „buli” várta őket. 

Hallgathattak történeteket Kisbaconban Benedek Elek
szülőházában, Elek apó dédunokájától, a vargyasi unitárius
templomban és Nagyajtán egy igazi vártemplomban Fekete
Levente unitárius lelkész magával ragadó előadásában. 

Olvastak részleteket az Ábel a rengetegből, szavalták
Kányádi Sándor Nyergestető című versét, énekeseik dalol-
tak erdőben, templomban, barlangban, iskolában és jó ked-
vükben még a szekéren is. 

Rengeteg új élménnyel, emlékekkel és tapasztalattal tér-
tek haza, és voltak olyanok is, akik már a buszon a vissza-
térést tervezték!

„Erdély közepében kinyílott a rózsa,
Az elhagyott magyar nemzet gyönyörű bimbója.
Megöntözném százszor is én, szálljon áldás rája.
Ne legyen a magyar nemzet szomorú és árva.
Locsoljuk és áldjuk ezt a szép virágot,
Ez terem a magyar népnek édes szabadságot.”

A negyedik kisérő: Tormány Niki néni



2019. májuS 25., SzombAt
cSAláDI NAP

C saládi nap néven foglaltuk össze azt a többféle ünne-
pet, ami alkalmat adott a május 25. szombati rendez-
vényünkre. Köztük van a természet meg újulásának,

a tavasznak köszöntése, a majális – szinte elemi emberi igény,
mindenütt megtalálható, ahol van az évszakoknak ilyetén vál-
takozó megújulása a látszólagos, időleges halálból az újjáé-
ledésbe, feltámadásba. Ennek az egyházi év eseményei által
való megfogalmazása a Húsvétot, Jézus feltámadását követő
ünnepek sorozata, amiből mi Krisztus mennybemenetelére –
Christi Himmelfahrt – emlékeztünk. Magyarul szokásos, nap-
járól való elnevezése „Áldozó csütörtök” (idén 05. 30.,
mozgó ünnep, mert a Húsvéttól számláltatik, mint a Pünkösd,
06. 9-10. és az Úrnapja 06. 20. is). Persze fontos motivációt
jelentett a Gyereknap is.

A nap másik, előbbiekhez a természeten keresztül kö-
tődő, meghatározó vonulata a környezet együttes védelme
volt. Moni Morelly, falunkban élő grafikusművész kezde-
ményezésére fecskés – gólyás varázsrajz pályázatot hirdet-
tünk, aminek megszervezésében, megvalósításában
fáradhatatlanul segédkezett Lengyel Józsefné, Klári néni,
nyugállományú pedagógus, valamint az Óvoda vezetése és
pedagógusai és az Iskola vezetése és pedagógusai. Továbbá
a kiállítás technikai megvalósításához nélkülözhetetlen volt
az Önkormányzat anyagi és dolgozinak tevőleges támoga-
tása. A pályázat csodálatos díjesőjét Moni Morellinek, a
Kisduna Garden vendégháznak, az Irka-Firka Papírboltnak
és a Községi Önkormányzatnak köszönhetjük. A fecskehí-

vogató fecskefészkek felszerelése a Mártoni Önkéntes Tűz-
oltóegyesület érdeme.

A Retextil műhely a kötött és szövött ruhák másodlagos
felhasználásának bemutatásával kapcsolódott a természet-
védelmi vonalhoz. A látogatóink közreműködésével készí-
tett művüket nekünk ajándékozták. Alkalomadtán kiállítjuk.

Másik kiállítónk Zsuffa Péter zománcművész volt, aki
készséggel magyarázta az érdeklődőknek a művészi zo-
mánckészítés csínját-bínját.

Lágvárunk is egész nap működött.
Előadóművészeti programokban sem szűkölködtünk,

a kiállításmegnyitó kis fellépői után is a gyerekeké volt a
tér és a kinti színpad is. A mártoni gyerekcsoportokon
(Babszemek, Csiribiri, Lustige Kinder) túl vendégünk volt

a haraszti német iskola alsós tánccsoportja is. Délután a
Német Nemzetiségi Ifjúsági tánccsoport tagjai gyerekfog-
lalkozásokkal bűvölték el apróbb-nagyobb látogatóinkat,
majd színvonalas fellépésükkel szórakoztatták a nagyérde-
műt. Deminger Ágnes az oktatóteremből varázsolt a részt-
vevőknek meseszigetet.

Én rajzoltam az aszfaltra egy mennybemenő Krisztust.
Estére fényfestéssel tettem színessé kívülről a Mű-

velődési Házat, bent pedig Balázs Olivér (ének) és
Móczár László (gitár) duójának egyéni hangvételű já-
tékát élvezhettük családias hangulatban. Elvégre is Csa-
ládi nap volt.

Lágler Péter
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