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Kedves mártoni lakosok!

Nincsenek nagy emberek, nagy idők vannak – tartja a mondás – és ez az igazság az idei önkormány-

zati választások eredményeire is tökéletesen alkalmazható volt. Elődöm huszonöt éven keresztül, 1994

óta irányította településünk önkormányzatát. Hatalmas idő ez! Felnőtt egy új generáció, megváltozott a

világ. Nekünk természetesek a nyitott országhatárok, számunkra az előző rendszer kihívásai véget értek

az úttörőnyakkendő viselésével. Belőlünk még lehet igazi demokrata. Mi már egy más típusú világot épí-

tünk, elfogadjuk, hogy a Föld nevű bolygó nem biztosít korlátlan erőforrásokat a végtelen gyarapodás

számára. A mennyiség helyett a minőségre, az  élhető hétköznapokra, az emberekre és a közösségépí-

tésre kell helyeznünk a hangsúlyt. 

Hogy micsoda szimbolikus tartalommal bír huszonöt év az ember életében, azt egy csodálatos magyar

szó is kifejezi: emberöltő. Ahogy a varrásban az öltések sorozata, az emberiség életében a nemzedékek

egymásutániságának végtelen láncolata biztosítja azt az eltéphetetlen szövedéket, ami az élet folyto-

nosságát adja. 

Tehát nekünk most az a dolgunk, hogy egyik karunkat az előző generáció karjába fűzzük, a másikat

pedig készítjük arra, hogy az utánunk következők – majd egyszer – belekarolhassanak. Úgy gondolom,

mi itt és most erre kaptunk Önöktől felhatalmazást.

Ezen gondolatok jegyében szeretném megköszönni még egyszer a nekem szavazott bizalmat; új lendülettel, a programunkban meghatá-

rozott új elvek mentén, erős csapattal és erős elhatározással indulunk neki a munkának Szigetszentmárton, tehát az Önök érdekében.

Egyúttal kívánok mindannyiunknak meghitt Karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt!                      

Bencs Tamás polgármester

MÁRTONI FÓRUM
Helyi közélet, nemzetiség és kultúra 2019. december

A Márton-napi lampionos fevonulásra az Iskolából osztályon-

ként indultunk a Művelődési Házba, ahol a negyedik osztályo-

sok egy műsorral vártak minket. Nagyon ügyesek voltak. Ani

néni németül is megtanította nekik a jeleneteket, amit egy para-

ván mögül játszottak el. Utána ismét láthattuk a Szent Mártont

megidéző lovast és a koldust az udvaron. Aztán elindultunk a

templomhoz fénylő lampionjainkkal. Ott Márton-napi dalokat

énekeltünk, majd visszamentünk az iskolához, ahol zsíros

kenyerekkel és teával vártak minket. Kellemes hangulata volt az

estének, mert az iskolában sötét volt, csak a mécsesek és az

előző nap kifaragott töklámpások világítottak.        Kovács Míra 

(folytatás a 8. oldalon) 

Márton-hét, Szigetszentmárton ünnepe

Polgármesteri köszöntő
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Támogatást nyertek a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatok

Még az önkormányzati választást megelőző időszakban,

Lerner Henrik, korábbi polgármester vezette Képviselő-testü-

let úgy döntött, hogy Szigetszentmárton Község Önkormány-

zata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett két

alprogram kiírására pályázatot nyújt be, bízva annak a falu fej-

lődését szolgáló eredményességében, annak tudatában is,

hogy a pályázat sikeressége esetén már egy új képviselő-tes-

tület fogja az elnyert támogatást felhasználni, a fejlesztéseket

megvalósítani. 

„A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című alprogram

felhívására májusban nyújtotta be pályázatát az önkormány-

zat. A pályázaton való részvétel célja a Művelődési Ház tera-

szának burkolása és védőtetővel történő lefedése, valamint az

intézmény programjainak a megvalósítását segítő hangtech-

nikai és fénytechnikai berendezések és 130 db szék beszer-

zése. Az önkormányzat a támogatás maximális intenzitására,

azaz az összes elszámolható költség 100%-ára nyújtotta be a

19.969.358.-Ft összértékű támogatási kérelmét, így a terve-

zett építési tevékenység és eszközbeszerzés a járulékos költ-

ségekkel együtt szinte teljes egészében kihasználta a pályá-

zati kiírás szerint maximálisan 15.000.000.-Ft építésre és

5.000.000.-Ft eszközbeszerzésre fordítható összeget.

Az „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására”

című alprogram kiírásra pedig augusztusban nyújtotta be

pályázatát az önkormányzat. A pályázaton való részvétel célja

a belterületi közterületeinek karbantartására alkalmas kistrak-

tor és annak munkagépei, szerelvényei beszerzése. Az önkor-

mányzat ennél a pályázatnál is a támogatás maximális inten-

zitására, azaz az összes elszámolható költség 100%-ára

nyújtja be a 14.916.100.-Ft összértékű támogatási kérelmét,

kihasználva a pályázati kiírás szerinti maximális 15 millió forint

összeghatárt.

Örömmel tájékoztatjuk a mártoniakat, hogy a Miniszter -

elnökséget vezető miniszter 2019. június 4-i döntésével a

Művelődési Ház fejlesztésére irányuló, 2019. október 24-i

döntésével pedig a közterület karbantartására szolgáló kisgép

beszerzési pályázatunkat támogatásban részesítette. Mindkét

esetben elnyertük a megpályázott összeget.

A támogatói okirat kibocsátását követő öt napon belül a

Magyar Államkincstár előlegként a teljes támogatási összeget

– közel 35 millió Ft-ot – átutalta.

A projektek végrehajtására közel 1 év áll rendelkezésre. A

fejlesztések forrását sikeres pályázataival az önkormányzat

és hivatala dolgozóinak operatív munkája, valamint a korábbi

testület biztosította. A projektek megvalósítása már az új

Képviselő-testület feladata, előkészítésük folyamatban van.

Polgármester-választás:

A választópolgárok száma Szigetszentmártonban 1947 fő, ebből

az urnáknál 991 szavazó jelent meg. (50,9%) A polgármester

jelöltekre leadott érvényes szavazatok alapján a következő sor-

rend alakult ki:

név jelölő szervezet szavazat

Bencs Tamás független jelölt 334

Nagy Gábor független jelölt 223 

Sárközi Tünde Rozália független jelölt 212

Nánási Lajos független jelölt 101

Bán Norbert JOBBIK 76

Horváth-Kosiba Zoltán független jelölt 23

A szavazatok alapján a Helyi Választási Bizottság megállapította,

hogy a megválasztott polgármester: Bencs Tamás független jelölt.

Helyi önkormányzati képviselő-választás:

A jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma alapján a követ-

kező sorrend alakult ki:

Schneider Zsolt független jelölt 455

Dr. Borbély Alexandra független jelölt 432

Huszák Attila független jelölt 395

Szende Andrea független jelölt 340

Nagy Lajos független jelölt 320

Drevenkáné Pásztor Hedvig független jelölt 300

Kővári András független jelölt 270

Frank Péter Dezső független jelölt 266

Tormány Nikolett független jelölt 265

Kitzinger Klára független jelölt 258

Szirb Sándor független jelölt 256

Schuster Andrea független jelölt 255

Balogh Balázs független jelölt 214

Pressing Ákos független jelölt 197

Gál József független jelölt 177

Jely Kristóf József független jelölt 174

Bán Norbert JOBBIK 124

Erdődy-György Attila Ottó független jelölt 61

A lakosságszám alapján a megválasztható képviselők száma 6

fő, így az első 6 legtöbb szavazatot kapott jelölt jutott man-

dátumhoz.

Nemzetiségi képviselő-választás:

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás

napján 205 fő volt, ebből 166 fő élt a szavazati jogával.

A jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma alapján a követ-

kező sorrend alakult ki:

Rierpl Erika Erzsébet ÉMNÖSZ jelölt 126

Lőrincz Istvánné ÉMNÖSZ jelölt 96

Békési László Illésné ÉMNÖSZ jelölt 88

Schneider Zsolt ÉMNÖSZ jelölt 78

Dr. Borbély Alexandra ÉMNÖSZ jelölt 66

Kitzinger Klára ÉMNÖSZ jelölt 55

Somogyi Lajosné ÉMNÖSZ jelölt 47

Sárközi Tünde Rozália ÉMNÖSZ jelölt 42

Lerner Henrik ÉMNÖSZ jelölt 23

A Német Nemzetiségi Önkormányzat esetében a megválasztha-

tó képviselők száma 5 fő, így az első öt helyen végzett jelölt

szerezhetett mandátumot.  

Választási eredmények

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatása a 2019. október 13-án lezajlott választások 

jogerős eredményéről:
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. törvény értelmében a választást követő 15 napon

belül szükséges az újonnan megválasztott képviselő-testület-

nek alakuló ülést tartania.

Bencs Tamás polgármester 2019. október 21-ére hívta össze

a képviselőket és tartották meg ünnepi alakuló ülésüket. Az

ünnepélyes megnyitót követően Klément János Lajosné, a

Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a választás vég-

leges eredményét, majd ezt követően először a képviselők,

majd a polgármester eskütételére került sor.

A képviselő-testület az alakuló ülésen módosította a Szer -

vezeti és Működési Szabályzatát a bizottságok száma, elne-

vezése és a feladataik tekintetében, így a vonatkozó jogsza-

bályi előírásoknak megfelelően az alakuló ülésen még nem,

azonban egy héttel később november 30-án megválasztásra

kerültek a bizottságok képviselő és külsős tagjai. A döntést

követően a bizottságok nem képviselő tagjai is letették az

esküt.

Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képvi se -

lő-testülete

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság – 5 fős 

Elnöke: Schneider Zsolt

Tagjai: Huszák Attila

Szende Andrea

Kővári András

Szijjártó Gergely

Szociális és Kulturális Bizottság – 5 fős 

Elnöke: Szende Andrea

Tagjai: Dr. Borbély Alexandra

Drevenkáné Pásztor Hedvig Beáta

Fekete-Tóth Lászlóné

Schuster Andrea

Települési Értéktár Bizottság – 3 fős 

Elnöke: Dr. Borbély Alexandra

Tagjai: Schneider Zsolt

Lágler Péter

A Képviselő-testület

•  megállapította a polgármester havi illetményét és költségté-

rítését a törvény által előírt összegben (a képviselő-testület-

nek mérlegelésre nincs lehetősége);

•  a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére

Nagy Lajos képviselőt egyhangúlag alpolgármesterré vá -

lasztotta, a megbízatás az önkormányzati ciklus időtartamá -

ra szól, az új képviselő-testület alakuló üléséig; megállapí-

totta az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését,

azonban az alpolgármester erről teljes mértékben lemon-

dott;

•  módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatot: döntött

a bizottságok számáról, összetételéről és meghatározta a

bizottságok feladatait. (ld. fent a Képviselő-testület névsorát)

•  döntött a Szervezeti és Működési Szabályzat átfogó felül-

vizsgálatáról, melynek előkészítésével a Szociális és

Kulturális Bizottságot bízta meg 3 hónapos határidővel;

•  határozott arról, hogy a képviselők részére nem állapít meg

tiszteletdíjat, mivel a képviselők úgy döntöttek, hogy megbí-

zatásukat társadalmi munkában végzik, munkájukért tiszte-

letdíjat nem kívánnak igénybe venni;

•  döntött bizottsági elnökök és tagok választásáról, majd en -

nek megfelelően módosította a Szervezeti és Működési

Szabályzatot:

•  módosította az önkormányzat 2019. évi költségvetésről

szóló rendeletét;

•  jóváhagyta az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának III.

negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót;

•  megvitatta és elfogadta az önkormányzat 2020. évi költség-

vetési koncepcióját;

•  jóváhagyta az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési

munkatervét;

•  döntött arról, hogy 2020. évre egyetlen adómértéket sem

kíván megemelni, illetve a meglévő mentességeket és ked-

vezményeket sem kívánja megszüntetni, ezért a helyi adók-

ról szóló rendeletét nem módosítja;

•  döntött a karácsonyi és újév közötti igazgatási szünet elren-

deléséről;

• megemelte az önkormányzati tulajdonú bérlakások díját 25

%-al;

•  döntött arról, hogy „Karácsonyi támogatás”-t nyújt 2019.

évben is a szociális ellátásra biztosított költségvetési keret-

összeg év végi maradványa terhére a 65 év feletti nyugdíja-

sok, illetve a szociális támogatásban részesültek részére,

azonban a maradvány ismeretében az idén szerényebb

összegben; 

•  kijelölte a Mártoni Fórum felelős szerkesztőjét Lágler Péter

művelődésszervező személyében;

•  jóváhagyta a Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Csa -

ládsegítő Intézményfenntartó Társulás Társulási Megálla -

podásának, valamint a Ráckeve és Környéke Család- és

Gyermekjóléti Központ Alapító okiratának módosítását;

•  döntött arról, hogy az Országos Mentőszolgálat

Alapítványt – kérelmükre – 30.000 Ft összegű adomány-

ban részesíti;  

•  elbírálta a Bursa Hungarica ösztöndíjra benyújtott – egyet-

len – pályázatot: 10.000 Ft/hó támogatást állapított meg 1 fő

pályázó részére összesen 100.000 Ft összegben a 2020.

évi költségvetése terhére.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat  2019. október 22-én

tartotta alakuló ülését. A nemzetiségi képviselők a Helyi

Választási Bizottság tagjai előtt tették le az esküjüket. Az 5

tagú testület először megválasztotta az elnökét Rierpl Erika

Erzsébet személyében, majd pedig annak helyettesét Békési

László Illésné személyében. (A testület tagjait ld. fent a

választási eredményeknél!)

Helyi Választási Bizottság 

Megalakult a képviselő-testület

Megalakult a Német Nemzetiségi Önkormányzat

A 2019. október-november havi testületi üléseken hozott lakosságot érintő döntések:
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Az október 13-i önkormányzati választás több tekintetben

is változást hozott településünk életében. Új képviselő-testü-

lete és új polgármestere lett községünknek, másrészt koráb-

bi jegyző asszonyunkat, Tóthné Kriszt Juditot Sziget csépen

polgármesterré választották, ezért hivatalát a továbbiakban

nem tudja betölteni. Köszönjük Juditnak eddigi odaadó mun-

káját, melyet közösségünkért végzett és kívánunk sok sikert

az új hivatáshoz!

A jegyzői feladatokat jelenleg, megbízott jegyzőként

Barcsa Erzsébet igazgatási ügyintéző, a munkája mellett

látja el. Köszönöm Erzsébetnek, hogy munkáját nagy körül-

tekintéssel és lelkiismeretesen végzi!

A jegyzői állásra pályázat került kiírásra, melyre a novem -

ber 20-i határidőig nyolc érvényes pályázat érkezett. A pályá-

zatok értékelését és a pályázók többségével folytatott be -

szélgetést követően november 29-én azt a döntést hoztam,

hogy a jegyzői hivatalt dr. Cseh Balázs fogja betölteni. Az új

jegyző a hivatalát január elsejétől veszi át, munkájához

ezúton is sok sikert kívánok!  A következő lapszámban lehe-

tőséget biztosítunk számára a személyes bemutatkozásra. 

Ahogy már a választási programunkban is jeleztem,

kiemelt fontosságúnak tartom az önkormányzat működésé-

nek átláthatóvá tételét. A „Bencs Tamás polgármester” cím

alatt futó Facebook oldalamon rendszeresen jelennek meg a

település életével kapcsolatos különböző értesítések és

fényképes beszámolók, de most a szélesebb nyilvánosság

elérésének a lehetőségével élve, röviden – a teljesség igé-

nye nélkül – összefoglalnám a hivatalba lépésem óta végzett

tevékenységeimet:

A Pest Megyei Kormányhivatal közreműködésével, dr.

Tarnai Richárd kormánymegbízott munkatársának felügyele-

tével megtörtént a hivatal átadás-átvétele. Sürgősséggel

megtörtént a  jegyzői pályázat kiírása, egyeztetések és sze-

mélyes beszélgetések, majd határidőben az új jegyző kivá-

lasztása. A hivatali dolgozókkal az önkormányzati, polgár-

mesteri és testületi munkát érintően hosszas tájékozódó

beszélgetéseket folytattam. Bejártuk az önkormányzati intéz-

ményeket a képviselő-testülettel és a bizottságok tagjaival.

Folyamatosan kiemelt figyelmet fordítottam a játszótér mel-

letti üveggyűjtő sziget környezetének rendjére, jól láthatóan

rendezettebbé vált a terület.

Felvettem a kapcsolatot a környező települések polgár-

mestereivel, ha szükséges volt, személyes találkozással.

Kapcsolatot teremtettem a térség országgyűlési képviselőjé-

vel, Bóna Zoltán képviselő úrral, aki a novemberi képviselő-

testületi ülésen személyesen is ellátogatott hozzánk.

Tárgyalásokat folytattam a Közép-Duna-völgyi Vízügyi

Igazgatóság szakaszvezetőjével, Kovács Attila Jánossal,

kapcsolatba léptem a Ráckevei Rendőrkapitánnyal, dr.

Öveges Kristóffal és elérhetőségeket kértem a körzeti meg-

bízottal kapcsolatban is. 

A szigetszentmártoni munkájukkal kapcsolatban megbe-

széléseket folytattam a Katolikus Egyház és a Református

Egyház képviselőivel, a Szigetszentmártoni Általános Iskola

és Könyvtár igazgató asszonyával, Fokiné Fehér Edittel, va -

la mint Dunavarsányban a DPMV Zrt. képviselőjével. Üdvö-

zöltem, és önkormányzatunk támogató együttműködéséről

biztosítottam a Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi

Önkormányzat Elnökét, Rierpl Erika Erzsébetet, továbbá be -

szélgetéseket folytattam a Szigetszentmártoni Sankt Martin

Német Nemzetiségi Tánccsoport vezetőjével, Rierpl Móni ká -

val is.

A településünket érintő nyertes pályázatok pályázatírójá-

val, a Tempo Consulting Kft. pályázatíró és projektmanage-

ment cég vezetőjével is folytattam megbeszéléseket, továb-

bá a háziorvosi ügyelet szolgáltatójával, az Inter-Ambulance

Zrt. ügyvezetőjével és a vezeték nélküli internet szolgáltató,

a Hiteles Kft. képviseletében Mikola Péter ügyvezetőjével is

találkozóra került sor.

A Magyar Falu Programban nyertes kistraktor pályáza-

tunkkal kapcsolatban az Agrolánc Kft. képviselőjével tárgyal-

tam, majd alpolgármester úrral a cég telephelyén, Fóton,

személyes kapcsolatfelvételre, az eszközök megtekintésére

is sort kerítettünk.

Részt vettem a Ráckevei Rendőrkapitányságon a térségi

közbiztonsági konzultáción, a Ráckevei Járási Hivatal Vé del -

mi Bizottsági ülésén, melyet Huszár Péter Bence, járási hiva-

talvezető és a járási Védelmi Bizottság elnöke tartott.  

A Ráckevei-Dunaági Horgász Szövetség vízminőség

javító értekezlete nagyon hasznos információkat nyújtott, és

fontos részletekkel lettem gazdagabb a Dunavarsányi

Viziközmű Társulás ülésén is. 

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület köz-

gyűlése a kistérségben elérhető pályázati lehetőségekre

hívta fel a figyelmet, melyet nagyon fontos lesz a következő

években megragadnunk, kihasználnunk. 

A Hulladékgaz dál ko dási Társulás ülése és a Ráckeve és

Környéke Gyer mek jóléti és Családsegítő Intézményfenn -

tartó Társulás ülése a kötelezően ellátandó feladatok jog-

szabályi lehetőségeiről, teendőkről és tájékoztatásokról

szólt. Egész napos rendezvé nyen vettem részt továbbá a

Pest Megyei Kormány hiva talban, ahol tájékoztató és felké-

szítő előadásokat tartottak a polgármestereknek.

Képviseltem a település vezetését a községi ünnepsége-

ken és felvettem a szervezőkkel a kapcsolatot, beszélgeté-

seket folytattam a Székely bálon, a Mártonnapi bálon, az

óvodai Márton-napi rendezvényén, az iskolai  Márton-napi

lampionos felvonuláson, a halottak napi Requiem koncerten,

az Általános Iskolai Szülői Munkaközössége által szervezett

adventi vásáron és az azt követő Lohr Kapelle koncerten.

Részt vettem a dömsödi Környezetvédelmi Rajzpályázat díj-

átadásán, – ahol több mártoni szülővel is találkoztam –

érdeklődéssel hallgattam a Szigetszentmártoni Kulturális

Baráti Kör előadásait és örömmel tettem eleget a meghívás-

nak a Községi Vöröskereszt által szervezett Nyugdíjasok

karácsonya rendezvényére.

Fontosnak tartom az önkormányzati és a képviselő-testü-

leti tevékenységek és munka teljes körű átlátását, ezért a

képviselő-testület összes bizottságának ülésén is részt vet-

tem. 

Ígérem, a továbbiakban is folyamatosan be fogok szá-

molni a Szigetszentmárton életében történt fontosabb ese-

ményekről, illetve szívesen várom Önöket a bizottsági  és

testületi ülésekre, személyes beszélgetésre! 

Polgármesteri tájékoztatás

Polgármesteri beszámoló



A SZIGETSZENTMÁR TO NI NÉMET NEMZE TISÉGI ÖNKORMÁNY ZAT ÚJ EL NÖ KE-

ként na gyon sok szeretettel kö szöntök minden kedves olvasót. Szeretném megragadni a

lehetőséget, hogy megköszönjem a bi zalmát mindazoknak, akik szavazata általa beke-

rültem a helyi német nemzetiségi képviselő-testületbe. Köszönöm képviselőtársaimnak,

hogy megbíztak az elnöki pozíció betöltésével, melynek átvétele után, néhány hét eltel-

tével meg is érkezett az ádventi időszak.

Karácsonyra készülődésünk december 7-én az SzMK által megrendezett Ádventi

Vásárral kezdődött. A vásáron nemzetiségi kultúrcsoportjaink többsége is részt vett. A

Sankt Martin tánccsoport már tíz éve segédkezik a karácsonyi hangulat megteremtésé-

ben, a Hexerei senior csoport nyolcadik alkalommal látta el sok-sok finomsággal a vásár

látogatóit. Idén először az Ifjúsági Tánccsoport is csatlakozott a vásári programhoz a

mézes kalácsdíszítő foglalkozással. Szintén első alkalommal vett részt az ünneplésben a

GJU Sankt Martin (Sziget szent mártoni Sváb Fiatalok Baráti Köre). De mi is az a GJU? A

„Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher” egy országos ifjúsági szervezet, a német nem-

zetiségi kultúra és a német nyelv ápolásával, annak megismertetésével, megszerettetésével foglalkozik számos, sokoldalú, fiatalok

számára izgalmas program keretén belül. A GJU országos ifjúsági szervezetéhez 2017-ben csatlakoztak településünk érdeklődő

fiataljai a helyi baráti kör megszervezése, megalapítása által. Az ötlet gazdája és megvalósítója helyi szervezetünk jelenlegi elnöke

Finszter Zsófia volt. Zsófi a rendezvényen be is mutatta csapatát, akit a vásár után megrendezett karácsonyi ünnepség szervezője

és házigazdájaként ismerhettünk meg. Az esti programot nemzetiségi kórusunk vidám karácsonyi énekekkel nyitotta meg, majd a

hangulat fokozásában a Lohr Kapelle működött közre feledhetetlen ünnepi koncertjével. Ezen az eseményen került sor az orszá-

gos GJU 30 éves megalakulásának alkalmából egy vándorzászló átadására is. A jubileumi zászlót Surman-Majeczki Martin, az

országos GJU alelnöke hozta el hozzánk újhartyáni barátaink társaságában. A GJU Sankt Martin méltán mutatkozott be a nagykö-

zönség előtt ezen a színvonalas rendezvényen, hiszen

aktivitása országos szinten is kivételes. Szeretnék köszö-

netet mondani minden lelkes fiatalnak, aki csatlakozott

ehhez a baráti körhöz és a rendezvény sikeres megszer-

vezésében részt vett.

Köszönöm a fellépő csoportoknak a színvonalas, szó ra-

koztató műsort. Köszönöm közönségünknek a nagyszá-

mú részvételt, az aktív érdeklődést munkánk, programja-

ink iránt. Remélem az ünnepekre való készülődés ugyan-

olyan izgalmasan és jó hangulatban telik mindenki szá-

mára, mint ahogy az számunkra a rendezvényünkre való

készülődés során történt.

Boldog, békés Karácsonyt és kellemes ünnepeket kívánok!

Rierpl Erika, elnök 
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Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei

A SZIGETSZENTMÁRTONI ŐSLAKOSSÁG EMLÉKHE LYE

2019. október 5-én a temetőben ünnepélyesen felavatásra

került az ÉMNÖSZ támogatásával és sok-sok társadalmi

munkával régi sírkövekből készült emlékhely, melyet Kótai

Róbert plébános szentelt fel. Az avatás ünnepélyességét a

Német Nemzetiségi Kórus éneklése emelte.

KOSZORÚZÁS a Magyar Nemzeti Múzeum Málenkij Robot

Emlékhelyén. 2019. november 25-én, a Szovjetunióba hur-

colt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknap-

ján a Nemzetiségi Önkormányzat megbízásából Schreiner

Mihályné, a téma kutatója és Lágler Péter koszorút helyezett

el és a megjelentekkel együtt fejet hajtva tisztelgett az áldo-

zatok előtt.



Szeptember végén Benedek Elekre emlékező Népmese

napja alkalmából Bölöni Réka mesemondó látogatott el hoz-

zánk.

Október 4. az Állatok Világnapja. A középső- és nagycso-

portos gyermekek ellátogattak a Szigetszentmártoni Lovas -

udvarba, ahol megfigyelhették az ott élő állatokat.

Idén is volt óvodai fotózás, amire Piroska néni karácsonyi

hangulatú hátteret varázsolt. A képek akár karácsonyi aján-

déknak is tökéletesek. 

November első fele a Márton-napi programoktól színese-

dett. A gyerekek megismerkedtek Szent Márton püspök élet-

történetével, a kapcsolódó mesés történetekkel, népszoká -

sokkal. A középsősök és a nagycsoportosok elsétáltak a pol-

gármesteri hivatalba, megtekinthették a Szent Mártonról ké -

szült mozaikot. November 6-án barkácsdélutánra hívtuk a

szülőket, ahol gyermekeikkel együtt lámpásokat készíthettek.

Hagyományainkhoz híven november 11-én tartottuk a Márton-

napi lámpás felvonulásunkat. Az est fényét Áprily Géza jódli-

művész előadása emelte. Meggyújtottuk a közösen elkészített

lámpásokat. A sok kis lámpás és az égen egyre szebben

ragyogó csillagok fényénél kezdtük meg a közös éneklést.

Finom sütemények és meleg tea fogyasztása zárta a progra-

mot.

November 27-én fogászati szűrővizsgálat volt intézmé-

nyünkben. A gyerekek izgalommal, de annál nagyobb öröm-

mel vettek részt a barátságos Doktor bácsi és Doktor néni

vizsgálódásán.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és a Föld mű ve -

lésügyi Minisztérium által szervezett Mézes reggeli

Programban idén is részt vettünk. A csoportok beszélgettek a

méhek szerepéről, hogyan készül a méz. Az óvó nénik színe-

zőkkel, játékos feladatlapokkal készültek erre a napra. A gye-

rekek saját maguk kenték meg mézzel a kenyereket és

fogyasztották. Köszönet az ajándék mézestasakokért Taligás

Ferencnek.

A Szigetszentmárton Faluszépítő és Segítő Egyesületnek

és Lipták Marika néninek köszönet a napos kötények varrásá-

ért. A gyerekek nagy örömmel terítettek a szép új napos köté-

nyekben. 

A december olyan időszaka az évnek, mikor a várakozást,

a Mikulásra, karácsonyra való ráhangolódást különleges tevé-

kenységekbe ágyazzuk. A gyerekek nagy izgalommal várták a

december 6-át, hisz ezen a napon látogatott el óvodánkba a

Mikulás. Idén a Palinta társulat előadását nézhették meg a

gyerekek. Majd halk csengettyűszó jelezte, hogy megérkezett

a várva várt Télapó. Nagy örömmel tanult versekkel, dalokkal

köszöntöttük. Minden gyermeket megajándékozott, puttonyá-

ból előkerültek a csomagok. A csillogó szempárokból ítélve

nagy élményben volt részük a gyerekeknek.

A szülői munkaközösség szervezésével és lebonyolításá-

val idén óvodánk is részt vett az adventi vásáron. Az ebből

befolyt összeget, 58.270 Ft-ot az alapítványunk számlájára

fizetjük be és a gyermekeknek szükséges eszközök vásárlá-

sára fordítjuk. Köszönet mindenkinek, aki a támogatásban

részt vett: sütéssel, munkával, vagy vásárlással☺ !
Zöld óvoda és Madárbarát kert óvoda lévén, tollas baráta-

inkról, a kismadarakról sem feledkezünk meg. 
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25 év Szigetszentmárton szolgálatában

Élményekben gazdagon telt az elmúlt időszak az óvodában

Visszavonult a magánéletbe Lerner Henrik, aki 25 évig volt településünk polgármestere, nyug-

díjazása óta társadalmi megbízásban. Tevékenységének eredményes ellátása érdekében a

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen „Közszolgálati menedzs-

ment szakértő” végzettségre tett szert és a Budapesti Kommunikációs Főiskola „EU projektek

végrehajtása” című akkreditált tanfolyamát is elvégezte. Középfokú német tudása nagy segít-

séget jelentett az anyaországi testvérvárossal, Vellmarral való kapcsolattartásban.

Vezetésével 2014 és 2019 között 291 millió Ft összegű pályázati támogatást nyert az önkor-

mányzat, amiből beruházás, felhalmozás 192,4 millió Ft volt. Felújították, korszerűsítették az

óvodát, a polgármesteri hivatalt, a művelődési házat, az iskola tornatermét. Utak felújítására,

egy-egy szakasz nagyobb volumenű karbantartására is sor került. Szintén ebben az időszak-

ban épült önkormányzati társulásban a Ráckevei-Soroksári Dunaág (RSD) helyi szennyvízel-

vezetése. Ez év augusztus 19-én díszpolgári oklevelet kapott annak elismeréséül, hogy min-

dig is a településen élt és a településért dolgozott. Még egyszer: köszönjük!

1951-ben született, ide járt óvodába, általános iskolába. Később repülőgép-szerelő techniku-

si végzettséget, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen gépészmérnök diplomát szerzett.

NEVELÉS, OKTATÁS
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Mesés iskola és más eredmények

MAFC-os röplabdások az iskolában Iskolai sporteredmények

Madárkarácsonyt szervezünk az udvaron a gyerekekkel,

melynek keretében a kerti fenyőnket feldíszítjük általunk

készített egyedi magvas tobozokkal. Ezzel biztosítva a mada-

rak téli etetését. 

A Mikulás fogadása után mindhárom csoportban elkez-

dődött a karácsonyra való készülődés. A gyerekek versekkel,

énekekkel, ajándékokkal készültek a december 16-i ünnep-

ségre. 

Az óvoda dolgozói a gyerekekkel együtt díszítik az óvodát

és igyekeznek az ünnepi hangulatot megteremteni.

Az idei évben a téli szünet december 23-tól január 3-ig tart.

Az óvoda 2020. január 6-án várja újra a gyermekeket.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a

Gesztenyés Óvoda apraja nagyja!

Jászfai Ágnes

német nemzetiségi óvodapedagógus 

Röplabda csapataink száma ezévben is gyarapodott. Immár

gyermek leány (U15), mini leány és mini fiú (U13) korosztályban

versenyzünk. Együttműködésünk a Budapesti Műszaki

Egyetem Sportegyesületével töretlenül működik, így a körzeti

tornák mellett a Magyar Röplabda Szövetség által szervezett

országos versenyrendszerben is játéklehetőséghez jutottunk. A

gyerekek nagyon csinos sportfelszerelést kaptak. A mérkőzé-

sekre többnyire különbusszal utazhatunk, és a tornákon az

egyesület étkezést is biztosít a gyerekeknek.  A 7-8.-os leányok

csapata a Dr. Kotsis Attiláné U15-ös Országos Gyermekbajnok -

ságban két forduló után csoportharmadikként jutott a közép-

szakaszba, ahol az első fordulóban pontveszteség nélkül áll az

első helyen. A mérkőzéseket a BME Sportközpontban és

Gödöllőn a Premontrei Gimnáziumban játszották.

Az 5-6.-os leányok csapata az Őryné Merő Nóra U13-as

Országos Minibajnokság budapesti első fordulójában a 2.,

Kaposváron az 5. helyen végzett. A csapat legjobb játékosa

Keserű Kiara lett.

Fiaink a csepeli Herman Ottó Általános Iskola röplabdásaival

közösen folytatták tavalyi menetelésüket. A Dunszt Ferenc U13-

as Országos Minibajnokság két budapesti fordulójában is

ezüstérmesek lettek. A csapat legjobb játékosai Izsó Miklós,

illetve Tóth Zoltán voltak.

A Márton Kupa a 7-8-os leányoknak hozott sikert a hazai pályán

megszerzett ezüstéremmel.

Ráckevén a Szent Imre Általános Iskolában az 5-6-os lá-

nyoknak rendezett tornán 3. helyezést sikerült elérni.

A fiúk számára Kiskunlacházán a Mikulás Kupa kerül lebo-

nyolításra.

A 2019-es évet szokásunkhoz híven egy közös zenés kará-

csonyi edzéssel zárjuk december 19-én, a 26 kis sportoló leg-

nagyobb örömére. Szöllősi Judit

Kajak-Kenu Diákolimpia  Fadd Dombori

Szabadidős  kategóriában indultunk, minden futam döntőnek

számított.

Mini Kajak 1 Leány U12: 1. Váradi Szabina, 2. Réti Blanka

Mini Kajak 1 Fiú  U12: 3. Izsó Miklós

Mini Kajak 1. Fiú U12: 4. Tóth Zoltán 

Mini Kajak 1 Fiú U10 4. Huszák Gergő

Mini Kajak 1 Fiú U 11: 6 Busai Marcell

Kajak 1. U14. 3.: Marinkovic  Marcell

P Kenu 8: 1. helyezett: Szigetszentmárton:

Császár Dániel, Fegyó Iván, Tóth Zoltán, Riczu Patrik, Váraljai

Balázs, Fábián Balázs, Réti György, Pataki Kolos

Terematlétika Dömsöd:

5. évfolyam fiú csapat 3. hely: Szijjártó Zente, Busai Marcell,

Nagy Péter, Krék Krisztofer, Lipódi Krisztián

Egyéni: 3. Busai Marcell

7. évfolyam leány: 1. helyezett: Szigetszentmárton: Udvarev

Lilla, Holecz Júlia, Juhász Csenge, Izsák Zsanett, Fekete Lili

Egyéni: 2. Holecz Júlia, 3. Udvarev Lilla

Iskolai mesenap volt Benedek Elekre emlékezve szeptember 30-án a Művelődési házban.



2019. december Nevelés, oktatás MÁRTONI FÓRUM

8

Október 23. közös ünnepünk az iskolában és az emlékezés virágai a Turulnál

Márton-hét, Szigetszentmárton ünnepe
( folytatás az 1. oldalról)

A Veronaki zenekar jó volt, beléphettünk a meseor -

szágba. Felbukkant egy liba, akit úgy hívtak, hogy

Gőgös Gúnár Gedeon. Énekeltünk, táncoltunk és Tűz,

víz, levegőt játszottunk. Nagyon jó volt. A bolhapiacon

vettem sok mindent: karkötőt, cicás telefontokot és még

sok mindent. Olyan sok mindent, hogy az összes pén-

zemet elköltöttem. Jó, azért nem mindet!    Köböl Szintia

Hát azt éreztem, hogy jó lenne a gitáros helyébe lépni.

Nagyon sokat énekeltünk. A Gőgös Gúnár Gedeont

adták elő. Nagy Zsolt

Nagyon jól éreztem magam a koncerten. A végén lehe-

tett pacsizni az együttessel. Én a dobossal és a gitáros-

sal pacsiztam. Volt egy afrikai dal is, de sajnos a szöve-

gét elfelejtettem, de a címét megjegyeztem: Oh, lélé.

Nekem a katasztrófavédelmi bemutató, a sportolók és a

bolhapiac is tetszett. A bemutató azért, mert sok érdekes

dolgot kipróbálhattam, amit ők minden nap használnak.

A sportnap azért, mert találkozhattam híres sportolókkal.

A bolhapiac azért, mert jó cuccokat árulhattam.

Cs. Nagy Luca

Nagyon jól zenéltek. Érdekes hangszerek voltak. A végén tanultunk

egy afrikai dalt is. Ki is lehetett menni táncolni. Játszottunk Tűz, víz,

mézet is. Nekem nagyon tetszett.

Gál Eszter

Pénteken az én osztályom előadott Mártonról egy előadást, amire

Ani néni és Niki néni készített fel. Én báboztam és liba is voltam.

Mártonról olvastam szöveget. Azután elmentünk a templomhoz, ott

énekeltünk. Visszamentünk az iskolába és ott a szülők zsíros

kenyérrel vártak. Nekem nagyon tetszett.

Olasz Boglárka

Szerintem, ami a leg-

jobb volt, az a Márton-

napi műsor. Mert mi

adtuk a műsort és a

végén annyira jó volt

hallani a tapsot. A fel-

készítő tanárnő Ani

néni volt és ő is

nagyon megdicsért.

Az volt még a jó azon

a napon, hogy a lam-

pionos felvonulásnál

egy nagyon cuki lovat

láttunk. 

Megnézhettük, aho-

gyan Márton megosz-

totta a köpenyét a kol-

dussal.

Tormány Kira

Köszönet a Polgárőrségnek, a Lovasudvarnak, Kövecsi Bettinának 

Az iskola tornatermében volt a községi, szép, fiatalos ünnepi műsor, amit koszorúzás követett a turul szobornál.

Gyermekeinkért Alapítvány

Kérjük a szülőket, nagyszülőket és a település lakóit, 

hogy támogassák az Alapítvány munkáját – a magasabb 

színvonalú oktatás és nevelés megteremtéséért – 

adójuk 1%-ának felajánlásával! 

Adószám: 19183880–1-13
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Szüreti felvonulás és bál – Deutscher Michel

Varrott képeket is kiállítottunk a Székely bálon

Előadóművészeti csoportjaink nagyszerű műsorokat adtak elő a hagyományos szüreti felvonuláson, idén Szent Mihály előtt

egy nappal. Együtt ült a két zenekar, a Mártoni Fúvósok és a Lohr Kapelle Gál Józsi bácsi feldíszített óriás pótkocsiján a

traktor mögött, együtt is, és felváltva is húzták a talp alá valót. Ez a Deutscher Michel meg egy szellem, nem hiába

Szentmihálykor jő. Egy olyan szellemiség, amelyben a németek magukon mulatnak, hogy menyire németek is ők. A mene-

tet is és az őket fogadókat is jól megszállta, lehet, hogy korteskedés közben jobban hat. A szokásos megállókban már össze-

szokott csapatok készültek a vonulók fogadására étellel, itallal rogyásig rakott asztalokkal, valamint az újonnan beszervezett

Mártoni Csárda is igen kitett magáért. Minden állomásnál két sváb táncos produkciót láthattak az érdeklődők, szintén hol az

egyik, hol egy másik csoport előadásában. Az aktuális fellépők és a zenészek sem akartak kimaradni a kínálat végigkósto-

lásából, így gyorsan telt az idő egy-egy helyszínen. Csak

azoknak vánszorgott, akik meg csak várták a menetet.

Későn is volt az indulás, sietni meg nem lehetett, hát jó

sokáig tartott, de aki vonult, nem bánta. Sajnos mégis vége

lett, a Lohr Kapelle koncertje zárta az eseményt a

Kultúrban. 

A kultúraközvetítésnek és a hagyományok, úgy régebbiek,

mint újabbak gyakorlatának élőben lehetett tanúja, aki

ellátogatott a 6. Székely bálba. Mert már hatodik éve ren-

dezte október 26-án a székelyek és barátaik közössége

községünkben ezt az eseményt, amire a zenészeket is

rendre a Székelyföldről hívják. A következő 2020. október

17-én lesz.

A Kulti és a Községi Önkormányzat közösen egy kis

kamara -kiállítással készült a 6. Szigetszentmártoni Szé -

kely bál tiszteletére. Hímzett „elbeszélő szőnyegeket” állí-

tottunk ki, melyeket Orbán Irén, székelyföldi származású,

2000 óta hazánkban élő naiv művész készített. A három

alkotásból a szarvasos a Cantata Profana-ra, a szarvassá

vált fiúk történetére utal. E román kolinda magyar fordításából származik a „csak tiszta forrásból” sokat idézett mondása.

(„egy nyelven szól az. mind, /magyarul, románul, /s ki más értené, ha /nem Bartók tanár úr?!” Szilágyi D.: Bartók Amerikában)

Lakodalom ökrös szekérrel a másik és a Kukorica a harmadik mű címe és témája. A bemutatott alkotásokat Moni Morelly

adta kölcsön e kis kamara-kiállítás részére, ami december közepéig volt látható.

Márton-hét vége a Kultiban
Az iskolások lámpásos elvonulása után

még filmvetítést és eklektikus táncestet tar-

tottuk, fénnyel festettük a házat.

Kulturjövő
2019 12. 31. 17:00 Kultur-házibuli, 2020 01. 02. 17:45

Clau tánc kezdete, 01. 11. 21:00 Disco, 01. 21, 14:00

Magyar kultúra napja a kőnyvtárban, 02. 01.  SZMK felnőtt

farsang, 02. 08. Asszonybál, 02. 15. 21:00 Valentin Disco,

02. 22. 14:00 Iskolások farsangja, 03. 13. 13:00 ’48-as

megemlékezés
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Ennyien még nem voltak a mártoni templomban

Az Ifjúsági Tánccsoport is Mártonbálozott

A Mártoni Vöröskereszt tartós élelmiszert gyűjtött és Ezüst Bált rendezett

Faluszépítő és Segítő Egyesület alakult

Halottaink emlékére rendezte a Monarchia Komolyzenei Egyesület azt az emlé-

kezetes koncertet, amelyen a Budapesti Lantos Kórus és a Monarchia

Szimfonikus Zenekar Mozart Requiemjét adta elő Medveczky Ádám hírneves

karmester brilliáns vezényletével. Az előadók sem voltak kevesen, a közönség-

ből pedig a később érkezők egyszerűen nem fértek be a zsúfolásig megtelt kato-

likus templomba.

Ugyanitt került sor a Monarchia Kamaraegyüttesének jótékonysági estjére 2019.

december 13-án pénteken, Luca napkor. Ezen fellépett még a Német Nem ze -

tiségi Énekkar és a nem mindenapian baljós dátum ellenére nagyszerű előadás-

sal lepték meg közönségüket.

Már összeállították a hat előadásból álló 2020-as bérletük műsorát, melyet

Mártonban az Irka-Firka papírboltban vásárolhatnak meg az érdeklődők. Az első

előadásra, az Újévi koncertre január 19-én a Művelődési házban kerül sor, bécsi

klasszikusok darabjaiból összeállítva.

Ezen a bálon a hagyományosnak számító sváb táncokon kívül magyar táncok is szerepeltek a programban. 

A gyűjtés a tököli Tescoban történt, a bál a Kultiban volt. A műsoron fellépett a Német Nemzetiségi Kórus, a gyerekek tánc-

csoportja és a Hexerei tánccsoport, a báli zenéről pedig a Szent Márton Fúvószenekar gondoskodott.

Már régebb óta működik községünkben egy önkéntesekből,

segítő szándékú tagokból álló csoport, ami ez év végére

bejegyzett egyesületté vált és jogi személyiséget öltött magára.

Az öltögetést tűvel is szívesen gyakorolják, mert az utóbbi idők-

ben boltjainknak készítettek kölcsönvehető textiltáskákat, ha

valakinél nem lenne szatyor a vásárláshoz, akkor se kelljen

nylont használnia. 

A környezettudatosság náluk is a természet és a növények sze-

retetével ötvöződik, mert kerti növényeknek is szerveztek

csere- és ajándéknapot, amikor túlburjánzó kerti növényeiknek

kerestek szerető gazdát. Ilyen tavasszal is lesz.



MÁRTONI FÓRUM Civilek 2019. december

11

Halló: Pecasuli!!! 

Azoknak, akik még nem tudják, és azoknak akik hallottak ró -

la: A Kinizsi Horgász Egyesület az elmúlt évhez hasonlóan idén

is összehozta a horgászutánpótlás tanítgatására a Pe ca sulit,

ahol rendszeresen foglalkozunk a természet, a horgászat, a víz-

part iránt érdeklődő ifjúsággal. Büszkén írhatom, idén sem volt

panasz az érdeklődésre, 7-15 éves gyerekek tiszteltek meg ben-

nünket a figyelmükkel, és mi nagyon sok mindent tudtunk adni

nekik cserébe. Hála a támogatóinknak, az egész év folyamán el

voltunk látva felszerelésekkel, etető- és csalianyagokkal, neves

pecás kollégák igyekeztek átadni tapasztalataikat az ifjaknak,

így ez a klassz kis elfoglaltság nem terhelte a családok kasszá-

ját sem. Ha rajtunk múlik, mindent megteszünk, hogy ez a príma

időtöltés továbbra is ingyen álljon rendelkezésre!

Nem kis eredmény az sem, hogy 17 gyereket tudtunk elkül-

deni kedvezményes horgásztáborba, és itt a kedvezményt  ko -

mo lyan is gondolta a Horgász Szövetség, hisz a pecás pa lán ták

10 ezer Ft befizetésével egy hét tematikus táborozáson vehet-

tek részt, ahol nem csak a halfogás, de minden vízparton hasz-

nos tudás elérhető volt számukra. Mellette strandolás, fagyi,

hajókirándulás, tábortűz, és sok sok móka színesítette a progra-

mot, és az arra vállalkozók még állami horgászvizsgát is tehet-

tek a turnusok végén.

Most néhány száraz adat következik, hogy lássék, min is se -

rénykedtünk ebben az évben.

Január 26-án Téli verseny Szigetújfaluban, ahol tesztlap kitöl -

tés, célbadobás pecabottal, szerelékkészítés, ügyességi és vil-

lámfeladatok után Deminger Zsombor volt a legfelkészültebb,

nyerve ezzel egy nyári ingyen táborozást.

Március 24-én tartottuk környezetvédelmi napunkat, ahol a

felnőttekkel karöltve gyűjtöttük a szemetet a vízpartunkon, hogy

utána egy tisztább részen megejthessük idei első közös horgá-

szatunkat!

Április 20-án 20 fővel mentünk a Ráckevei Duna-ág Családi

versenyére, ahol két párosunk végzett az összetett verseny első

két helyén: Kristóf Tibor és  Rihard első, míg Illés István és De -

minger Zoltán második lett! A DOVIT etető-anyagjai és a Bait

Factory csalijai jól vizsgáztak a dömsödi Övcsatornán.

Május19-én a Kis-Duna menti általános iskolák versenyén

15 gyermekkel képviseltük Szigetújfalu és Márton sulijait a rác-

kevei Piac téren. Minden gyermekünk ajándékkal tért haza,

kupák, érmek, ajándékok kerültek hozzánk, míg eközben Kristóf

Richi Duna-ági bronzérmet szerzett a Csepeli egyéni bajnok-

ságban. Gyerek korosztályban és a csapatbajnokságban Mikó

Lacus lett 2., Deminger Zoli pedig 3. helyet szerzett, ezzel segít-

ve csapatukat. Szóval sűrű hétvégéjük volt segítőknek,

pecásoknak egyaránt. A logisztika sem volt egyszerű: mindenki-

nek meglegyen minden hozzávaló, legyen megfelelő segítő is,

hisz mint tudjuk a vízpart nem játszótér, tisztelnünk kell a vizet,

mert hamar kész a baj. Eleddig nem történt semmi baleset, és

azon leszünk, hogy ez így is maradjon, vigyázunk a ránk bízott

gyermekekre.

Május 26. június 3. között a Gyereknap jegyében telt az idő,

két horgászverseny, és az RDHSZ Gyereknapi piknikje volt a

program, a sok kifogott és elengedett hal után jólesett egy játé-

kos nap légvárral, vetélkedéssel. Palacsinta, milánói, édessé-

gek, üdítők, sok sok ajándék színesítették a programunkat. Ki -

csik, és nagyobbak egyaránt jól érezték magukat. Hála a

MOHOSZ pályázatának, csoda pecafelszerelésekkel díjazták az

ifjakat.

Augusztus 11-én volt az egyesületünk házi horgászverse-

nye, ahol a fiatalok felnőtteket megszégyenítő elszántsággal

küzdöttek, igen szép eredménnyel, hiszen Forrai Márk közel két-

kilós fogással nyerte a gyerekek versenyét.

Október 6-án tartottuk az őszi pecasulit, ahol ismét kis tanul-

gatás mellett egy jót horgásztunk, bár kissé szeles hideg volt, de

ez sem vette el a komáim kedvét. Sőt, abba sem akarták hagy-

ni a pecát, sorra kerültek a keszegfélék a szákokba, hogy a

végén vígan ússzanak tova a visszaengedéskor!

November 2-án zártuk az évadot, közkívánatra egy feeder pe  -

cá val, ami a fenekezős módszer modern kori változata. A to kok -

ban maradtak a könnyed spiccbotok és az orsós botoké lett a fő -

szerep. Tanultunk a módszerről, a technikáról, az etetőanyagok-

ról, majd bevetésre kerültek a horgok, és láss csodát, a szeles

hideg ellenére minden gyerek fogott halat az új stílusban is, mint-

egy igazolva, nem veszett kárba az egész éves foglalkozásunk.

Külön fejezetet érdemel a pecabottal való célbadobás, mint

önálló versenyszám, hisz itt Mikó Laci barátom távdobásban a

Szlovák Világkupán előkelő bronzérmet szerzett, begyűjtve pe-

ca sulink első, és remélem nem utolsó nemzetközi sikerét, majd

a Magyar Bajnokságban az összetett 2. hellyel megkoronázta az

évet. Ezúton is gratulálunk neki! Nagy köszönettel tartozunk a

segítőinknek, hisz alkalmanként akár 10 szülő és horgásztárs

egyengeti az utunkat, meghívott nagytudású szakemberek ad -

ják át a tapasztalataikat, és igazi klubhelyiségünkké vált a

Strand és a környező stégek, ahol szívesen látnak bennünket,

látva, hogy jó a cél, és rendben is tartjuk a használt helyeinket.

Jelentős segítséget kaptunk idén a Képviselő-testülettől, a

Duna-ág Gyermek- és Ifjúsági Bizottságától, a Kinizsi HE-től, a

DOVIT etetőanyaggyártótól, a Bait Factory Horgász Nagykertől,

így több mint félmillió Ft értékben jutott a gyerekeknek minden-

féle pecához való.

És ígérhetem, jövőre megyünk tovább, hisz nincs jobb, mint

a kis barátaimmal a vízpartunkon eltöltött idő, látva a csillogó

szemeket egy egy hal megfogásakor, megismerve állatot, nö -

vényt egyaránt, és átadva azt a sok tapasztalást, ami évek alatt

bennünk összegyűlt. És remélem, soraimat olvasva egyre töb-

ben leszünk akik vallják: a vízparton lenni jó, horgászni pedig

még jobb!

Illés István, a Kinizsi HE elnöke
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Gál József:

Szenteste a tanyámon

A szent nap előtti kora estén,

mikor a jószágok etetését befejezvén

bementem meleg szobámba,

majdnem ráléptem picike kutyámra.

Puli volt az istenadta,

a göndör szőr csak úgy ragyogott rajta.

Leültem hát, hogy elverjem gyomromnak éhét,

közben bekapcsoltam nézni egy kicsit a tévét.

A puli is kapott egypár sonka- és kolbász darabot,

két gombszeméből hála és hűség ragyogott.

Egyszer csak megrángatta ágyamon a pokróc szélét,

mitha mondta volna – Gazdi ne nézd azt a tévét!

Én fölvettem őt ölembe, lekapcsoltam a tévét,

és ketten együtt vártuk a Megváltó születését.

2007. 12. 24.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetet tart 2019. december 23-tól  2019. december 31-ig.

A Hivatal zárva lesz, kizárólag halálesettel kapcsolatosan biztosít anyakönyvi ügyeletet

2019. december 23-án (hétfőn) és 2019. december 30-án (hétfőn) 

8.00 órától 12.00 óráig a 06-30-537-4325 telefonszámon.

Ügyfélfogadás legközelebb 2020. január 3-án (pénteken) lesz. 

Megértésüket köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

Szigetszentmárton, református templom
december 22.  vasárnap, 9:00 istentisztelet, 

december 24. kedd, 17:00 szentesti istentisztelet 

a gyerekek műsorával, 

december 25. szerda 9:00 úrvacsorás istentisztelet, 

december 29. vasárnap  9:00 istentisztelet, 

január 1. szerda 9:00 újévi istentisztelet, 

Kiss Gergely, református lelkipásztor

Szigetszentmárton, katolikus templom
december 22. vasárnap, 11:00 Advent 4. mise

(Strohmayer és Lerner családért)

december 24. kedd, 22:00 mise (éjféli mise

Ráckevén, 23.00-tól a ministránsok előadása)

december 25. szerda, 11:00 mise

Kótai Róbert, plébános

Szép Karácsonyt, jó egészséget 

és békés, boldog új esztendőt kívánunk!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 

a 2019. december 20-án délután 15 órakor tartandó 

KARÁCSONYI ÜNNEPÉLYRE !

Helye: Művelődési  Ház

Szigetszentmártoni Általános Iskola dolgozói és tanulói, 

valamint a Községi Önkormányzat
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