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Tisztelt mártoni lakosok!

A Polgármesteri Hivatalban 2020. március 16-tól az ügyfélszolgálat szünetel. A személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyinté-

zővel előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben – mérlegelést követően – lehetséges, de telefonon és elektronikus úton tovább-

ra is segítjük az ügyintézést.

Központi elérhetőség: 06-24-456-325 és 06-30-166-68-34, illetve ph@szigetszentmarton.hu

Megértésüket köszönjük, tisztelettel: dr. Cseh Balázs jegyző

Kérem Önöket, hogy folyamatosan figyeljék az önkormányzat weboldalát (www.szigetszentmarton.hu) 

mert a hivatalos közlendőket elsősorban ott tesszük közzé.

MÁRTONI FÓRUM
Helyi közélet, nemzetiség és kultúra 2020. április

Mostanában mindegyikőnkkel olyan dolgok esnek, amelyek-

hez még hasonlók sem soha. Egyőnknek sincsenek tapaszta-

latai egy világjárvánnyal, ami ráadásul megjelenésre, lefolyás-

ra mindenféle lehet; láthatatlan és észrevétlen vagy enyhe

náthaszerű vagy súlyos, mint egy kétoldali tüdőgyulladás, de

minden formájában fertőz. Terjesztője vírus, nem baktérium

(ami parányi élőlény, életfeltételeinek megszüntetésével „le -

gyilkolható”), zsírba csomagolt, hideget, meleget jól tűrő kicsi

program, ami azt a sejtet, amihez kapcsolódott, a saját sza po -

rítógépévé formálja, hogy további ilyen vírusokat termeljen. És

így tovább. És igen hamar ráfordul a vírusok országútjára, a

váladékokra, amelyekkel terjed. Aztán a gazdatest immun-

rendszere vagy sikerrel közömbösíti a megfertőzött sejteket,

vagy nem. Nagy mértékben attól függ, hogy az az immun-

rendszer ettől függetlenül hány fronton elfoglalt egyéb bajok

kezelésével. Vírusokat a szakemberek sokat ismernek, mi

pedig a többségüket észre sem vesszük, úgy átmennek raj-

tunk. És mindig keletkeznek újabb fajták, pont a szaporulat

eltérései révén. Ez most egészen új. Senki sem ismeri eléggé.

Ezért fogadjuk el és tartsuk be, amit a hozzáértők mondanak!

Egy ilyen veszélyhelyzetben mindenkire ott van szükség, ami-

hez ért és amiben segíteni tud. Kivéve talán a mindenféle száj-

karatét, arra szerintem nincs szükség. Aki csak ahhoz ért,

pihenjen! Mi többiek forduljunk a megértés és a segítés szán-

dékával egymás felé, de tartsuk meg a kötelező biztonságos

távolságot és az előírásokat!                                     A szerk.

Fordulatos tavaszunk

Mindenkinek boldog húsvétot a családja körében!

Senki ne mozduljon ki otthonából, akinek nem kötelező!
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Polgármesteri beszámoló

Még az év elején a Magyar állam, valamint községünk és az önkormányzat nevében köszöntötte Pártl Ferencnét 90. születés-

napja alkalmából a polgármester és a jegyző. Itt is jó egészséget kívánunk!

Decemberben is részt vettem a DPMV Zrt. dunavarsányi

társulási ülésén, ahol többek között a mindennapos, rendsze-

res karbantartási feladatokról és ezek költségvetési vonzatai-

ról beszéltünk. 

A karácsonyi időszakban több ünnepi programon vettem

részt, képviseltem a település vezetését a községi ünnepsé-

geken. A szigetszentmártoni katolikus templomban a

Monarchia Szim foni kus Zenekar ismételtem megtartotta a

karácsonyi jótékonysági koncertjét, emlékezetes program volt.

A Gesztenyés Óvoda és az általános iskola karácsonyi

műsora hagyományosan a gyerekek körében zajlott és az év

lezárásaként karácsonyi ebédre volt meghívásom Bóna

Zoltán országgyűlési képviselő úr és a környékbeli települések

polgármesterei körében.

Januárban ismét a megszokott munkaértekezletekre került

sor Dunavarsányban, majd a hónap közepén a képviselő-tes-

tület tagjaival a Tűzoltó Büfé épületét és környezetét jártuk be.

A munkanapok során egy konferencián tájékozódtam a térfi-

gyelő rendszerek telepítésének lehetőségeiről és szabályozá-

sáról. A Savoyai Egyesülettel Kótai Róbert plébános úrral egy

dombormű régen elindított elhelyezésének ügyében értekez-

tünk.

A kitelepítettekre való megemlékezésre való ünnepet a Né -

met Nemzetiségi Önkormányzat szervezte, méltó megemlé-

kezéssel. A Monarchia Szimfonikus Zenekar januári koncertjé-

re a hónap végén került sor, továbbá az RSD Csatorna

Társulás mű ködéséről szóló tájékoztatója és az energia-haté-

konysággal kapcsolatos rendezvénye Taksonyban került meg-

rendezésre. A hónap utolsó napján a szigetszentmiklósi Szak -

orvosi Rendelő új röntgen készülékének átadásán vettem

részt.

A farsangi időszak az Általános Iskola Szülői Munkaközös -

sé gének farsangi báljával kezdődött, majd a hónap vége felé

hagyományosan sor került az Általános Iskola Farsangi ren-

dezvényére is. 

Dunavarsányban megbeszélésen vettem részt a térség

pol   gármestereivel egyetemben és a Civil Információs Centrum

ve zetőjével, illetve munkatársaival a helyi civil szervezetek

pályázati lehetőségeiről. Ráckevén a Szakorvosi Rendelő

fenn tartásával kapcsolatos egyeztetésen voltam a települé-

sünk képviseletében.

A szúnyoggyérítéssel kapcsolatos önkormányzati felada-

tok ról és a lehetőségekről tájékozódtam egy előadáson, majd

a hónap közepén Bóna Zoltán képviselő úrral folytattam meg-
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beszélést a következő évek lehetőségeiről. Részt vettem a

duna varsányi szennyvíztisztító telep polgármesteri bejárásán,

a Rác keve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő In -

tézményi Társulás társulási ülésén. Taksonyban az RSD Csa-

torna Társu lás ülésén vettem részt, továbbá Ráckevén, a Pest

Megyei Kor mányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Foglalkoz-

tatási Osztályán, Schwarcz Gáspár osztályvezető úrral a tele-

pülési közmunkaprogrammal kapcsolatosan folytattam meg-

beszélést.

Március 2-án a rendes éves közmeghallgatásra került sor,

melyre szép számmal jöttek el szigetszentmártoni polgártár-

saink. Márciusban a Magyar Államkincstár ellenőrzést tartott a

2018-as útfelújítási pályázatunk teljesítésére vonatkozóan,

mely eljárásban szintén aktívan részt vettem. Az Általános

Iskolában szer vezett német szavalóversenyen is ott voltam.

Március közepén a Faluszépítő és Segítő Egyesület által szer-

vezett virágmag- és növénybörze rendezvényre virágmagokat

vittem, remélve, hogy szigetszentmártoni kerteket fog majd

szépíteni.

Sort kerítettünk a hónap végén a képviselő-testület tagjaival

településünk összes közútjának bejárására, felmértük, hogy

hol van a legnagyobb szükség az utak állapotának javítására.

A szigetszentmártoni Kulturális Baráti Kör által szervezett

előadásokat – ha tehetem – minden alkalommal meglátoga-

tom.

A képviselő-testület bizottságainak munkája és tevékeny -

ségei teljes körű átlátásának érdekében minden hónapban,

rendszeresen, minden alkalommal – tanácskozási joggal –

részt veszek a képviselő-testület bizottságainak ülésein.

Szeretném a beszámolómmal érzékeltetni a polgármesteri

munka sokszínűségét és ígérem, hogy továbbra is hírt adok

minden, a településünket érintő kérdésről, információról.  

Az elmúlt év közéleti eseményeit visszaidézve nemcsak azt állapíthatjuk meg, hogy mozgalmas és tartalmas időszakot tud-

hatunk magunk mögött, hanem számos országos, térségi és közösségi sikert örömmel és megelégedéssel könyvelhetünk el. 

A 2019. év legfontosabb politikai történése az Európai Parlament képviselőinek, valamint a települési vezetők választása volt.

Fontosnak tartom, hogy a demokráciát nemcsak szimbolizáló, de azt beteljesítő szavazásokon minél több polgár vegyen részt,

így köszönöm mindazoknak, akik gyakorolták választójogukat. Külön köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a választá-

sok során a Fidesz-KDNP pártszövetséget támogatták szavazatukkal, illetve különösen is a választást megelőző kampány és

szavazás lebonyolításában. Annak ellenére, hogy a választási eredményeknek széleskörű és jelentős eltérést mutató magya-

rázatait hallhatjuk, tényként állapítható meg, hogy Magyarországon továbbra is a Fidesz-KDNP a legerősebb politikai erő és

értékközösség. Az önkormányzati választások kétségkívül hoztak némi változást egyes települések vezetésében, azonban az

Országgyűlés, a Kormány és a térség képviselőjeként magam is együttműködést kínálunk minden jószándékú és az adott tele-

pülés érdekeit szolgáló elképzelés megvalósításához. Bízom benne, hogy e célkitűzésben minden települési vezető partnersé-

gét és közreműködését élvezhetem az elkövetkező években.  

Az Országgyűlés és a Kormány a 2019. évben is kiemelt hangsúlyt fektetett a biztonságra, a gazdaságfejlesztésre és a csa-

ládtámogatásra. Töretlenül fáradoztunk azon, hogy Hazánk határait megvédjük az illegális behatolásoktól, és következetesen

kiálltunk minden hazai, európai és nemzetközi fórum előtt a migráció megakadályozása érdekében. Tettük ezt akkor is, amikor

a migrációban érdekelt erők – ideértve nem kevés hazai politikust – egyre intenzívebb és változatosabb támadásokat indítottak

Magyarország ellen. A jövőre vonatkozóan biztosíthatom Önöket, hogy sem a külső politikai vagy gazdasági nyomásgyakorlá-

sok és fenyegetések, sem pedig az ellenzéki erők hazafihoz legkevésbé sem méltó mesterkedése nem fogja megakadályozni

a Fidesz-KDNP képviselőit abban, hogy Hazánk biztonságát, a magyar kultúra és identitás megmaradását, valamint a legalap-

vetőbb értékek védelmét szolgálja.

Az elmúlt év sikeres intézkedéseinek köszönhetően a gazdaság olyan helyzet-

ben van, hogy 2020-ban egy újabb gazdaság védelmi akcióterv keretében a vállal-

kozásokat terhelő adók tovább csökkennek. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a foglal-

koztatás évtizedes rekordokat döntött meg, mindazonáltal továbbra is fontos célunk

a munkahelyek számának növelése, a bérek folyamatos emelése, valamint a nyug-

díjak értékállóságának biztosítása.

A gazdasági fejlődés mellett továbbra is elsődleges hangsúlyt és jelentős forrá-

sokat kívánunk biztosítani az egészségügyi és oktatási intézmények fejlesztésére,

valamint a szociális háló erősítésére. Ennek jegyében kiemelt célunk a kórházi

várók, kórtermek és az azokhoz kapcsolódó szociális helyiségek felújítása.

Magyarország vezetése továbbra is kiáll azon álláspontja mellett, miszerint

Hazánk fenntartható fejlődésének legfontosabb alapja és záloga a magyar csalá-

dok. Éppen ezért továbbra is jelentős támogatást kívánunk nyújtani ahhoz, hogy a

gyermekvállalást és a magyar családok boldogulását segítsük és ösztönözzük.

Eddig mintegy félmillió magyar ember otthonteremtését segítette a Kormány a csa-

ládi otthonteremtési kedvezménnyel (CSOK), amelyet az elmúlt évben a használt

lakás után járó kedvezményes hitellel és a falusi CSOK bevezetésével bővített.

Szintén jelentős érdeklődés mutatkozott a babaváró hitel, valamint a nagycsaládo -

sok autóvásárlásához nyújtott támogatás iránt is. A gyermekek után igényelhető

adókedvezmény mellett 2020. január 1. napjától a legalább négy gyermeket felne-

Tisztelt Szigetszentmártoni Polgárok!

Kérem Önöket, hogy folyamatosan figyeljék az önkormányzat weboldalát /www.szigetszentmarton.hu/ mert a

hivatalos közlendőket elsősorban ott tesszük közzé.

Bencs Tamás polgármester
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velő anyák személyi jövedelemadó alóli mentességével kívá-

nunk a nagycsaládosok anyagi terhein enyhíteni. 

Az országos eredmények mellett jelentős térségi sikerekről

is beszélhetünk. Az M0 autóút felújítása ütemterv szerint ha -

lad, továbbá mostanra visszaadták a forgalomnak a már fel-

újított szakaszokat, ezáltal reménység szerint érezhetően

könnyebb közlekedni. A lakosság eddig tanúsított türelmét és

megértését köszönjük, és a fejlesztés hátralévő részére is tisz-

telettel kérjük.

A Kormány – célzottan a közép-magyarországi régió egész -

ségügyi fejlesztését szolgáló – Egészséges Budapest Prog -

ram keretében megkezdett fejlesztésnek köszönhetően tavaly

is új berendezések érkeztek a Szigetszentmiklósi Szakorvosi

Ren delőintézetbe, ezzel segítve a korszerű betegellátást. 

A Magyar Falu Programnak köszönhetően kistelepüléseink

fejlődésére külön figyelmet fordít a Kormány, hiszen kiemelt

célja, hogy javuljon az 5000 lélekszám alatti településeken élő

emberek életminősége.

Közös sikerünk, hogy a Pest megyei települések is része-

sülhetnek a Magyar Falu Program támogatásaiból. Ennek

köszönhetően Szigetszentmárton önkormányzata nemzeti és

helyi iden titástudat erősítéséhez és belterületi közterület kar-

bantartásához eszközfejlesztésre nyert el forrást, valamint a

Római Ka tolikus Egyházközség a temetőt tudja fejleszteni a

támogatás se gítségével.

Lerner Henrik a mögöttünk álló esztendőben befejezte több

mint két évtizedes polgármesteri szolgálatát, köszönöm a Szi-

get szentmártonért, a település fejlődéséért és a közösségért

végzett munkáját. Bencs Tamás megválasztásához gratulá-

lok, a mellette dolgozó képviselő-testület munkájához pedig

sok si kert és Isten gazdag áldását kívánom! 

Tisztelt Szigetszentmártoni Polgárok! Biztosítom Önöket,

hogy – lehetőségeim szerint – ahogyan eddig is, továbbra is

ál lok Szigetszentmárton, az önkormányzati vezetés és az

Önök szíves rendelkezésére. Javaslataikat, észrevételeiket

vagy kérdéseiket továbbra is várom ismert elérhetőségeimen

vagy személyes találkozások alkalmával.

Mindannyiunk közös érdeke az, hogy a 2020. esztendő Ha-

zánk, azon belül Szigetszentmárton és az itt élő családok szá-

mára a fejlődés, a biztonság és a béke időszaka legyen,

ennek érdekében kérem, hogy segítő együttműködéssel ki-ki

saját életterületén tegyen szűkebb és tágabb közössége bol-

dogulása érdekében!

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő

A 2019. év december 11. napján tartott rendes, nyilvános

testületi ülésen:

97/2019. (XII.11.) sz. KT határozatban hozzájárult a Duna–

Tisza-közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkor-

mányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításához.

98/2019. (XII.11.) sz. KT határozatban elfogadta a Duna-Tisza

közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormány-

zati Társulás 2019. évi működéséről szóló beszámolót

99/2019. (XII.11.) sz. KT határozatban felülvizsgálta és elfo-

gadta a Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Önkormány-

zat közötti Együttműködési Megállapodást

100/2019. (XII.11.) sz. KT határozatban hozzájárult az önkor-

mányzat tulajdonában lévő, a sportegyesületnek használatba

átadott sportlétesítményt az egyesület – kapacitáskihasználás

céljából – bérbe adásához.

101/2019. (XII.11.) sz. KT határozatban megállapította az

önkormányzattal kötött bérleti szerződések vonatkozásában a

bérleti díjakat 2020. évre vonatkozóan.

102/2019. (XII.11.) sz. KT határozatban elfogadta a

Művelődési Ház 2020. évi közművelődési Munkatervét.

103/2019. (XII.11.) sz. KT határozatban elfogadta a képvise-

lő-testület 2020. évi I. félévi munkatervét.

104/2019. (XII.11.) sz. KT határozatban hozzájárult a Felső-

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület hitelfelvételéhez.

105/2019. (XII.11.) sz. KT határozatban hozzájárult, hogy a

megalakuló Szigetszentmártoni Faluszépítő és Segítő Egye -

sület székhelyének az önkormányzat címét – 2318 Sziget-

szent márton, Telkes utca 10. – jelölje meg.

A 2020. év január 22. napján tartott rendes, nyilvános tes-

tületi ülésen:

Megalkotta a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló

1/2020. (I. 23.) önkormányzati rendeletét. Új alapokra helyezte

a képviselő-testület és annak bizottságainak működését, Az új

SZMSZ részletező előírásai igyekeznek pontosabban körülírni

egy-egy szabályozási elemet, konkrétabban leírni a testületi

munka előkészítésének, jegyzőkönyvezésének folyamatát, az

éves tervezéstől kezdve az egyes ülések előkészítésén, meg-

hívó, előterjesztés és ülésvezetés részletein át. Az SZMSZ a

ko rábbiakkal hasonló szerkezetben tartalmazza a szervezeti

felépítés, intézményrendszer leírását, a fogadónapokra, mun-

karendre vonatkozó rendelkezéseket, valamint a gazdálkodás-

ra vonatkozó főbb előírásokat. A főbb változásokat a korábbi-

akhoz képest a polgármesteri tisztség betöltésének módja –

mely főállásúra változik a korábbi társadalmi megbízatásról –

és a polgármesteri, illetve jegyzői fogadóórák bevezetése mel-

lett a képviselő-testületi fogadóórák bevezetése.

3/2020. (I.22.) sz. KT határozatban elfogadta a 2020. évi szú-

nyoggyérítési feladatok ellátásáról szóló megállapodást és

kötelezettséget vállalt a szerződés szerinti az önkormányzatra

eső költségek biztosítására az önkormányzat 2020. évi költ-

ségvetése terhére.

4/2020. (I.22.) sz. KT határozatban elfogadta és jóváhagyta

Du navarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás

társulási megállapodásának módosítását, amely a társulás

elnökének, elnökhelyettesének és az tagokban történő válto-

zást érintette.

6/2020. (I.22.) sz. KT határozatban módosította a testület a

2020. évi I. félévi munkatervét.

5 és 7/2020. (I.22.) sz. KT határozatban döntött a civil szer-

veze tektől beérkezett támogatási kérelmek elutasításáról. A

döntés indokaként szerepelt, hogy a költségvetés és annak tar-

talékénak alakulása az év végére teszi láthatóvá, hogy a fele-

lős vagyon gazdálkodás szerint milyen mértékben tud az önkor-

mányzat támogatást juttatni az igénylő szervezeteknek. 

8-9/2020. (I.22.) sz. KT határozatban rendelkezett az Európa

köz 3/2. szám alatt lévő lakás bérletéről.

A képviselő-testület zárt ülés keretein belül döntött Május 1. u.

11/B. szám alatti szociális bérlakás bérletéről 10/2020. (I.22.)

sz. KT határozatával.

A 2020. év február 12. napján tartott rendes, nyilvános tes-

tü leti ülésen:

Megalkotta az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

A Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. év december és 2020.

január, február havi testület ülésein hozott lakosságot érintő döntései:
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szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletét. Az önkor-

mányzat a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről

szóló 2019. évi LXXI. törvény és egyéb törvények, törvénymó-

dosítások rendelkezéseinek figyelembevételével a felelős és

takarékos vagyongazdálkodás célját figyelembevéve alkotta

meg rendeletét.

Megalkotta az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

szóló 1/2019.(II.15.) rendeletének módosításáról szóló

3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletét. 

Megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól,

valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

szóló 4/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletét. A rendelet

célja szerint a település területén a község lakóinak nyugalma,

a közösségi, közhasználatú területek rendje, az életviszonyok

rendezettsége, az egymást tiszteletben tartó magatartás meg-

valósulása céljából szükségesnek tartotta a testület a rendelet-

ben foglalt magatartások, mint közösségi együttélés alapvető

szabályait sértő magatartások szankcionálási lehetőségének

megteremtését. A közösségi együttélés alapvető szabályainak

megsértése tárgyában, mint önkormányzati hatósági ügyben a

képviselő-testület a hatáskörét a jegyzőre ruházta át.

14/2020. (II.12.) sz. KT határozatban rendelkezett arról, hogy

az önkormányzat nem tervezi, hogy 2020-ban adósságot kelet-

keztető beruházásba kezd.

15/2020. (II.12.) sz. KT határozatban elfogadta és jóváhagyta

a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervét.

16/2020. (II.12.) sz. KT határozatban pályázatot hirdetett a

Szigetszentmárton, Kossuth Lajos u. 8. szám alatti ingatlan-

ban található önkormányzati tulajdonban lévő helyiség bér-

beadására.

17-18/2020. (II.12.) sz. KT határozatban elutasította a sziget-

szentmártoni 088/29. hrsz-ú ingatlan haszonbérleti szerződé-

sének meghosszabbítására vonatkozó ajánlatot és nyílt pályá-

zatot hirdetett a szigetszentmártoni 088/29 hrsz-ú ingatlan ha -

szonbérletére.

19/2020. (II.12.) sz. KT határozattal módosította a Sziget -

szent mártoni Gesztenyés Óvoda alapító okiratát és felvette a

kevert, specifikus fejlődési zavart (F83) okiratába. Mindemellett

módosította a maximális gyermeklétszámot is a felsőbb szintű

jogszabályoknak történő megfelelés céljával.

20/2020. (II.12.) sz. KT határozattal döntött a Szigetszent -

már toni Gesztenyés Óvoda nyári nyitvatartásáról, mely sze-

rint a Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda 2020. július 20-

tól 2020. augusztus 14-ig tartó nyári bezárásához hozzájá-

rult.

21/2020. (II.12.) sz. KT határozatban elfogadta az önkor-

mányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről. Önkormányzatunk a

2020. évben a Közbeszerzési törvény szerinti értékhatárt elérő

építési beruházást az önkormányzat nem tervez.

22-23/2020. (II.12.) sz. KT határozattal elutasította a Sziget-

szent márton 227. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra

vonatkozó 100.000 forint összegű vételi ajánlatot.

Tisztelettel köszöntöm az Olvasókat!

1990-ben születtem Kaposváron. Szüleim mezőgazdaság-

gal foglalkoznak egy somogyi kistelepülésen, Hajmáson. 2009-

ben a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségiz-

tem. 2014-ben a Pécsi Tudományegyetemet szereztem meg a

jogi diplomámat dicsérettel. Párhuzamosan katolikus teológiai

tanulmányokat folytattam a Pécsi Hittudományi Főiskolán.

Hosszabb időszakokat töltöttem külföldi tanulmányokkal a szlo -

véniai Ljubljanában, a lengyel Opole városában és Bécs ben.

Pénzügyi és számviteli gyakorlatomat Ausztriában végeztem.

Pécsett kezdtem dolgozni a Pécsi Tudományegyetem óra-

adó oktatójaként, ill. óvodákban, iskolákban hittantanárként.

Fél év törökországi munka után Budapesten helyezkedtem el

jogászként, ügyvédjelöltként. 2017-ben kezdtem tanítani a Ka -

posvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán. Oktatott tárgya-

im a gazdasági és kereskedelmi jog, pénzügytan, hitelintézeti

számvitel, pénz- és tőkepiaci ismeretek, bankismeret, köz-

pénzügyek és államháztartási ismeretek.

Első közigazgatási állásom a Ságvári Közös Önkormányzat

Hivatalában volt aljegyzőként. Két év után kineveztek a Csöglei

Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjévé. A hivatalom 2019.

december 31-én a törvény erejénél fogva megszűnt mint köz-

igazgatási szerv. 2020 januárjától vezetem a Sziget szent -

mártoni Polgármesteri Hivatalt.

Mivel az a megtiszteltetés ért, hogy a Szigetszentmártoni

Polgármesteri Hivatal jegyzőjeként dolgozhatok a településért

és a mártoni polgárokért, ezért igyekszem megismerkedni

ezzel a gyönyörű vidékkel. Gyakorlott túrázóként kedvelem a

természethez közelebb álló vidék hangulatát. Hivatali feladata-

im ellátása során a jogászi hivatal etikai, erkölcsi elvei által

vezérelve szolgálom a közösséget és a közérdeket. Bízom

benne, hogy az új kihívásokat sikeresen tudom venni munka-

társaim segítségével, akiknek ezúton is köszönöm szorgalmu-

kat, munkájukat és segítségüket. Véleményem szerint a tele-

pülés fejlődése előremutató, jövője biztató, amiért szívesen

dolgozom én magam is!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a testületi ülések jegyzőkönyvei, az előterjesztések és 2020 februárjától a hang-

felvételek is elérhetőek a www.szigetszentmarton.hu weboldalon. Továbbá a rendelet részletes és hatályos szöve-

gét megismerhetik a www.szigetszentmarton.hu és a www.njt.hu oldalakon.

dr. Cseh Balázs jegyző bemutatkozása



Hamarosan újra itt a nyár, megérkeznek a szúnyogok is!

Természetesen, ahogy mindig, úgy az idei évben is elkülöní-

tett forrás áll rendelkezésre a költségvetésünkben a szúnyog-

mentesítésre, így hát bízhatunk abban, hogy az idén is (vi -

szonylag) csípésmentesen élvezhetjük a nyarat.

Jelentős változások léptek azonban életbe. A legfontosabb,

hogy Magyarországon jelenleg egyetlen szernek sincs enge-

délye légi kémiai irtásra. A régi jó deltametrint nyugdíjazták,

más hatóanyagra pedig nem kértek, vagy nem adtak engedélyt

eddig. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nagy eséllyel az idén

nem fogják hallani, ahogy a házak fölött végigzúg a sárga repü-

lőgép, jelezve ezzel a szúnyoggyérítés aktusát.

Mi lesz helyette? Két lehetőség is van. Az első a földi kémiai

gyérítés pl. melegködképzővel. Bizonyára találkoztak már

ezzel az ágyúszerű szerkezettel, amely egy kisteherautó pla-

tójára szerelve hangos bőgéssel halad végig az utakon, szú-

rós, olajos illatú fehér ködfellegbe borítva az utakat, házakat és

udvarokat. Hmm... (ebben a ködben amúgy egy Phobi Fenox

EC nevű vegyszer található, melynek jelenleg egyedül van

engedélye a földi kémiai szúnyoggyérítésben). A második lehe-

tőség a biológiai szúnyoggyérítés. A hatóanyag itt egy talajlakó

baktérium, a Bacillus Thuringiensis pathovar israelensis (Bti)

által termelt fehérjetoxin, ami – ellentétben a kémiai szerekkel,

melyek minden szúnyogméretű rovart válogatás nélkül elpusz-

títanak, de a nagyobb méretű rovarokra (méhekre), a hüllőkre,

a madarakra és a kisebb emlősökre is bizonyíthatóan káros

hatással bírnak – kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el. Ám

jelentős nehézséget okozó hátránya, hogy a tenyészőhelyeket

előzőleg fel kell térképezni és a változásokat is folyamatosan

monitorozni kell, hiszen a Duna áradása, illetve egy belvizeket

okozó esőzés új élőhelyeket teremthet a szúnyogok számára.

Annak ellenére, hogy a biológiai irtásnak már 30 éves hagyo-

mánya van Nyugat-Európában, nálunk ezt eddig szinte telje-

sen mellőzték.

A feladat biztonságos megoldásához a települések összefo-

gásának szükségszerűségét felismerve a Csepel-szigeti

Önkormányzatok Szigetszentmiklós Város Önkormányzatát

bízták meg a szúnyoggyérítési feladatok ellátásának megszer-

vezésével. Jelenleg a közbeszerzési eljárások zajlanak, illetve

a szakértők kiválasztása folyik.

Mint ismeretes, 2013 óta Magyarországon az Országos

Katasztrófavédelmi Felügyelőség is végez szúnyoggyérítése-

ket. Amíg volt légi kémiai imágóirtás, viszonylag egyszerű dol-

guk volt: a repülőgépek néhány óra alatt hatalmas területen

tudták elvégezni a szükséges kezeléseket. A földi kémiai irtás

viszont utakhoz kötött, így az a mintegy 700 000 hektárnyi terü-

let, amin OKF a kezeléseket végzi, jóval több jármű és eszköz

összehangolását igényli.

Önök is sokat tehetnek azért, hogy minél sikeresebb legyen

a szúnyogmentesítés a környezetünkben. Ahogy a közterüle-

teken a legfontosabb feladat a szúnyogtenyészőhelyek felderí-

tése, úgy Önök a saját telkükön belül is megkereshetik az eset-

leges élőhelyeket. Ilyen pl. az esővíz felfogására szolgáló hor -

dó, amit egy szúnyoghálóval lefedve megakadályozhatjuk,

hogy abba a szúnyogok belepetézhessenek. De ilyen tenyé-

szőhelyek lehetnek a virágcserepek alatti tálak, az állatok ita-

tóedénye is. Itt jó megoldás lehet, ha nemcsak utántöltjük  víz-

zel, hanem időnként kiöntjük, és friss vízzel töltjük fel ezeket. A

falevelekkel teli ereszcsatorna is kiváló lárvakeltető, ahogy a

szabadban tárolt mindenféle tárgyak: gumiabroncsok, vödrök,

elhagyatott kerti medencék és minden olyan edény, amikben

megáll az esővíz. A kerti tavak viszont, amikben halak is élnek,

ebből a szempontból nem veszélyforrások, hiszen a halak elfo-

gyasztják a szúnyoglárvákat.

Nagy örömünkre szolgálna, ha hosszú távon – Önökkel kar-

öltve – a Szövetség sikeresen tudná megoldani a szúnyog-

gyérítéseket, lehetőleg mellőzve, de legalábbis minimális szint-

re csökkentve az ökoszisztémát károsító kémiai beavatkozá-

sokat. A szúnyoggyérítés ugyanis erőteljes beavatkozás a ter-

mészet rendjébe, jó lenne ha a folyamatot elsősorban biológu-

sok, környezetvédelmi szakemberek felügyelnék és irányíta-

nák.  

Szigetszentmárton Község Önkormányzata

jegyző
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Előzetes az idei szúnyoggyérítés gyakorlatához

Megemlékezés az elűzöttekről

Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei

Január 17-én a Polgármesteri Hivatalban megemlékeztünk

az 1946-ban otthonukból elűzött, elhurcolt szigetszent már-

toni németajkú lakosokról. 1946-ban több mint 200 000 ma-

gyarországi német erőszakos elűzése történt otthonából. 

Szigetszentmártonból 141 családot, 546 személyt telepí-

tettek ki 1946. május 21. és 23. között két, marhavagonokból

álló szerelvénnyel, melyen a következő felirat állt: „egy batyu-

val jöttek, egy batyuval mennek”. A korabeli tanügyi iratokból

látható, hogy a szigetszentmártoni népiskola 149 beírt tanu-

lójának több mint a 40%-át, 61 – 8 és 14 éves kor közötti –

gyermeket érintett az elűzetés.

Az 1. szerelvény ’46. május 21-én indult becsei lakosokkal

együtt. Ők nagyrészt Dél-Németországba, Nürnberg, Müns -

ch berg környékére és NDK-területekre kerültek.

A mártoniak többsége a 2. szerelvényen ’46. május 23-án

az újfalusiakkal közösen vett búcsút a hazától, a szeretett

szülőföldtől, könnyek között énekelve a magyar Himnuszt,

melyhez a kíséretet az újfalusi fúvószenekar adta. Az elűzöt-

tek e csoportját a vonat Kassel, Hofgeismar, Vellmar környé-

kére szállította.

2016. január 3-án a szigetszentmártoni Német Nem ze ti-
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Kistérségi német nemzetiségi szavalóverseny  

ségi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal előterének falán

emléktáblát helyezett el a kitelepítés 70. évfordulójának alkal-

mából. Az emléktáblával azokra a mártoni lakokosokra emlé-

kezünk, akiknek el kellett hagyni szülőfalujukat.

Én is olyan sváb családból származom, ahol mindkét szülői

ágról kitelepítették legtöbb rokonunkat. Anyai nagyapám

becsei sváb volt, amerikai hadifogságát töltötte, apai nagyapá-

mat málenkij robotra hurcolták, csak ezért nem került sor kite-

lepítésükre. Mártoni nagymamám unokatestvére a mai napig

padlásán őrzi azt a ládát, amellyel Németországba költöztek,

amelybe bepakolhatták holmijukat, amit magukkal vihettek.

A rendezvényt a Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi

Kórus Nánási Lajos kíséretében és iskolánk két tanulója,

Berta Ferenc és Bonhardt Tamás tette emlékezetessé szív-

hez szóló, megható előadásával.

A megemlékezés záróaktusaként Bencs Tamás polgár-

mester úr és a Szigetszentmiklósi Német Nemzetiségi Klub

elnöke koszorút helyezett el az emléktáblánál. A jelenlévő

ven dégek egy-egy szál virágot helyeztek a koszorúk mellé a

tragédiát elszenvedők tiszteletére.

A rendezvényről Schreiner Mihályné német nyelvű írását

olvashatják – Gedenkfeier in Sankt Martin zur Vertreibung

der Ungarndeutschen – a Zentrum.hu honlapján és a Neue

Zei tung 2020/5 számának 3. oldalán.  

Az országos megemlékezésre január 19-én, a magyaror-

szági németek elhurcolásának és elűzetésének az ország-

gyűlés által kinevezett hivatalos emléknapján, Mányon került

sor. A megemlékezésen és az azt megelőző német nyelvű

szentmisén Szigetszentmár tont képviselve többen is részt

vettünk. 

Iskolánk idei legjelentősebb nemzetiségi eseménye a márci-

us 6-án megrendezésre került kistérségi német nemzetiségi

szavalóverseny volt. Az intézmény több alkalommal adott már

helyet a szavalóversenynek, így a tavalyi évben is. Tíz évvel

ezelőtt a hatalmas létszámot megmozgató megyei fordulót is

nálunk rendezték, melyen volt szerencsém zsűritagként részt

venni. 

A rendezvény sikeres lebonyolítását a Magyarországi

Németek Országos Önkormányzata és az Észak-Ma gyaror -

szági Német Önkormányzatok Szövetsége támogatta, melyet

ezúton is köszönök nekik. 

Köszönöm a gyermekek felkészülését és azt, hogy általuk

tovább élhet a sokak által még hazánkban is anyanyelvként

használt német nyelv, sváb nyelvjárás. Köszönöm azoknak a

pedagógusoknak, szülőknek nagyszülőknek a munkáját, akik

felkészítették erre a nagyon szép és jelentős eseményre a

gyermekeket. Bizonyára van köztük olyan nagyszülő, aki anya-

nyelveként tanulta meg, és a mai napig használja hétköznap-

jaiban is e szépen csengő nyelvet. 

Köszönöm Fokiné Fehér Edit igazgató asszonynak, hogy

idén is otthont adott a nemzetiségi szavalóversenynek. Kö -

szönöm iskolánk munkatársainak odaadó szervező-munká-

ját és tanulóinak a segítségét, akik dolgoztak azért, hogy a

verseny a lehető legkellemesebben bonyolódjon le. Kö -

szönöm a 7. osztályosok versenyt megnyitó kedves műsorát.

A környező településekről az előzetesen jelentkezett 30

főből a vetélkedő napján sajnos csak húsz gyermek jelent

meg. Szigetcsép, Tököl, Szigetújfalu és Szigetszentmárton

tanulói versengtek a továbbjutásért. Településünkről 8 tanuló

készült fel a versenyre, melyből ketten kerültek be a megyei

fordulóba. Az 5-6. osztály „Mundart” kategóriában Huszák

Gergő, a 7-8. osztály „Hochdeutsch” kategóriában Berta Fe -

renc jutott tovább. Szeretném kiemelni Jely Ádám tanulónk tel-

jesítményét, aki a mezőny egyetlen első osztályos tanulója volt

és kategóriájában 2. helyezést ért el. Színvonalas szereplését

látva, hallva, bízom benne, hogy jövőre a továbbjutók közt

köszönthetjük őt is. Az alsó tagozatosok között Sziget szent -

mártonból Horváth Adrienn (2.o.), Cs. Nagy Luca (4.o.), Fülöp

Martin Bendegúz (4.o.) mérettették meg magukat. Kor cso -

portjuk zsűritagjaként emelem ki az ő teljesítményüket is a falu-

közösség előtt: felkészülésük, kiállásuk dicséretet ér demel.

Jutalomként legifjabb versenyzőinket már előzetesen meglep-

tük a Magyarországi Németek Házában február 8-án megren-

dezett mesedélelőttel. Megérdemelték az izgalmas ka landot,

megdolgoztak érte. A felső tagozat további szigetszentmártoni

résztvevőit korcsoportjuk zsűritagjainak véleménye alapján

arra biztatom, készüljenek fel szorgalmasabban a nagy meg-

mérettetésre, érdemes alaposabban megtanulni a verset, több

időt fektetni a gyakorlásba, hogy a határozatlan előadásmód

miatt ne veszítsenek pontszámot.

Szigetszentmártoni felkészítő pedagógusaink alsó tagozat-

ban: Lőrincz Istvánné, Szakadáti Angéla Márta; felső tagozat-

ban: Kajtor Noémi voltak. A zsűri tagjai alsó tagozatban: Békési

László Illésné, Klément Jánosné, Terebessy Éva, Rierpl Erika;

felső tagozatban: Huszák Gézáné, Farkas Imréné, Rierpl Mo -

nika.

Elégedetten és eredményesen térhettek haza a tököli

Weöres Sándor Általános Iskola tanulói, hiszen a többi tovább-

jutó az ő soraikból került ki. Hat indulóból négy diákkal büsz-

kélkedhetnek, akik a megyei fordulón is versenyezhetnek:

Rimóczi Réka (1-2.o Hochdeutsch), Papp Ágoston és Mar -

sóvszky Anna (3-4.o. Hochdeutsch), Csipszer Nóra (5-6.o.

Hochdeutsch). Gratulálunk nekik! 

Iskolánkat szeretném ösztönözni, hogy vállalkozzanak a

jövőben is erre a nemes feladatra. Bíztassák környékünk isko-

láit, minél több diákot készítsenek fel a versenyre, hogy a ren-

dezvény még izgalmasabbá, jelentősebbé válhasson a mi régi-

ónkban is. 

Teremtsük meg a lehetőségét, hogy ne maradjanak élmény

nélkül azok a gyermekek, akik ezen a területen rendelkeznek

tudással, rátermettséggel, a kivételes tehetségek pedig felfe-

dezésre kerülhessenek. 
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Fiatalság bolondság?

A GJU Sankt Martin nyomában

A GJU (Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher) Sankt Martin

a Szigetszentmártoni Sváb Fiatalok Baráti Köre

Hogy bolondságon is jár az eszük, azt nem tagadnám, de

abban biztos vagyok, hogy amellett irigylésre méltó lelke-

sedéssel és aktivitással vesznek részt a német nemzetiségi

kultúra ápolásában. Mindezt bizonyítja elmúlt háromévi tevé-

kenységük. Az országos GJU, melyhez 2017-ben csatlakozott

Szigetszentmárton, arra törekszik, hogy a sváb származású,

a sváb kultúrát kedvelő, német nyelvet ápolni kívánó fiatalok

ne csak hagyományőrző események keretében találkozhas-

sanak. A fiatalok számára nagyon sokoldalú programkínálattal

rendelkezik a szervezet. Sportesemények, táborok, kirándulá-

sok, túrák, konferenciák, tanfolyamok színes palettájáról adó-

dik lehetőség válogatni. Ezek a rendezvények lehetőséget

nyúj tanak fiataljainknak, hogy megismerkedhessenek az or -

szág különböző területeiről érkező, a német nemzetiségi kul-

túrát éltető ifjúsággal.  

Baján, a Magyarországi Németek Általános Művelődési

Köz  pontjában januárban megrendezett GJU focikupa 15 tele-

pülésnek nyújtott lehetőséget, hogy fiataljai új kapcsolatokat

építhessenek, szélesíthessék világlátásukat, eszmecserét

folytathassanak közös céljaik megvalósításának lehetősége-

iről és természetesen arra, hogy focitudásukat összemérve

versengjenek a dobogós helyezésekért. Mindezt három na -

pon keresztül, nagyon barátságos vendégfogadás mellett,

kellemes környezetben, zenés táncos estékkel felpezsdítve

tehették meg. Településünk fiú- és lánycsapattal is indult a

bajnokságon. Ugyan dobogós helyezés nélkül, de kellemes

fá radtsággal és nagyon sok élménnyel tértünk haza Bajáról.

A spontán összeverődött lánycsapatunk 4. helyezést ért el a

4 indulóból, de a bajnokcsapatot a körmérkőzés során

legyőztük. 

Februárban az újhartyáni GJU ellenállhatatlan meghívásai-

nak tehettünk eleget. A hartyániakkal majd egy évtizedes igaz

barátsággá alakult kapcsolatot tudhatunk magunkénak.

Február 22-én Hartyánban a farsangi sváb bál vendégei lehet-

tünk. A bált megnyitó műsorösszeállításban a helyi felnőtt- és

gyermektánccsoportok mellett a vecsésiek hagyományos far-

sangi szokásokat felelevenítő, fergeteges előadását láthattuk.

Vecsés három évvel ezelőtt velünk együtt csatlakozott az

országos GJU szervezetéhez.

Február 25-én egy egyedülálló népszokást, a hartyáni tus-

kóhúzást felidéző délután tevékeny résztvevői lehettük. A diá-

kok az iskolából a hagyományos „hartyáni táncrend” közös

eltáncolása után indultak útjukra. Az ifjú legények egy kötélen

tuskót húzva, a falut körbejárva megjelentek a lányos hazák-

nál, ahol a számukra kedves lánygyermek bokájához kötözték

a tuskót, majd táncra perdítették az ifjú hölgyet. A lábra kötö-

zött tuskó a lányok teherbírását hivatott felmérni, jelképezve,

hogy férjhezmenetelük után bizony lesznek leküzdendő ne -

héz ségeik. A leány megtáncoltatása után a legények tojást,

kolbászt, szalonnát gyűjtöttek kosárba. Este a fiatal társasá-

gok összegyűltek, a begyűjtött adományokból rántottát készí-

tettek. Együtt lakmároztak, táncoltak, mulattak. Éjfélkor el -

csende sedtek, és mindannyian nyugovóra tértek. Ezzel az

eseménnyel zárták a farsangot a böjt előtti utolsó estén. Az

egész délutánt és estét betöltő, rengeteg fiatalt megmozga-

tó program zenei kíséretét a mártoni GJU zenész-táncos

tagunk, Schäffer István biztosította. Köszönöm kitartó közre-

működését.

Szeretnék köszönetet mondani Finszter Zsófiának a GJU

Sankt Martin elnökének a fiatalságot összetartó aktív és sze-

retetteljes munkájáért.

Köszönöm a fiatal csapat segítségét a farsangi SZMK-bál

szervezésében, a terem alkalomhoz illő dekorációjának elké-

szítésében. 

Köszönöm a Sankt Martin tánccsoportnak, településünk

immár több mint 45 éve működő „nagy” tánccsoportjának,

hogy támogatásaikból jelentős anyagi segítséget nyújtanak a

GJU Sankt Martin részére. Támogatásuk által fiataljaink in -

gyenesen utazhatnak el és vehetnek részt a rendezvényeken.

Már az idei év elején több mint 300 000 Ft-ot fordítottak a GJU

programjainak megvalósítására.

A mártoni fiatalokat biztatom, hogy jöjjenek el programjaink-

ra, ismerjenek meg minket közelebbről. Éljenek a lehetőség-

gel, hogy élménydús, kalandokkal, felfedezésekkel teli utat

járva lehetnek egy csodálatos és jelentős tevékenység része-

sei. Ez a tevékenység nem más, mint településünk múltjának

felbecsülhetetlen értékű, történelmi jelentőségű emlékeinek

megőrzése. 
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Tanulmányi támogatások

Kulturális kalandozások

Nevelés, oktatás

Iskolai farsang volt február 22-én a Művelődési házban

Március 16-tól a váratlanul kiadott országos rendelkezésnek megfelelően iskolánk is átállt a távoktatásra. Ez a hirtelen vál-

tás minden érintettől, iskolai dolgozótól, diáktól és szülőtől rendkívüli erőfeszítéseket követel meg. Nagy tisztelet illeti őket

az oktatás folyamatosságának fenntartásáért, a váratlan helyzetek kreatív megoldására tett igyekezetükért, a technikai

nehézségeken való felülemelkedésükért. A helyzet a fenntartó és a felügyeleti szervek számára is új, ezért folyamatosan

értesülni akar a dolgok alakulásáról, így az adminisztráció is sok feladatot jelent. Köszönjük!

A Német Nemzetiségi Önkormányzat különös figyelmet for-

dít arra, hogy a nemzetiségi kultúra ápolásában, továbba dás-

ban megfelelően képzett pedagógusok, csoportvezetők mű -

ködjenek közre. Az idei év elején két pedagógus akkreditált

továbbképzését támogattuk. Szakadáti Angéla Márta tanítónő

a „Játék és tánc a német nemzetiségi óvodákban és általános

iskolákban” c. UDPI által meghirdetett 60 órás akkreditált to-

vábbképzésen vehet részt, melyet Budapesten a Te rézvárosi

Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezett meg. Kajtor

Noémi némettanárnő a Kerepesen megrendezett „Magyaror -

szági német népdal” c. szakmai napot látogatta meg, melyen

Békési László Illésné és jómagam is a nemzetiségi önkor-

mányzat támogatásával bővíthettük ismereteinket. Bízom

benne, hogy a továbbiakban egyre több szigetszent mártoni

pedagógus, művészeti vezető minél szélesebb területet fel-

ölelő tanulmányait lesz alkalmunk támogatni. Rierpl Erika

Kulturális kalandozásaink közt röviden szeretném felhívni

figyelmüket azokra a neves eseményekre, amelyeken tagja-

ink, csoportjaink részt vettek, de az eddigiekben nem került

sor megemlítésükre.

Ezek a rendezvények alkalmat kínálnak a magyarországi

és a határainkon túli német nemzetiségi kultúra mélyebb meg-

ismerésére. Erőt és ötleteket meríthetünk belőlük saját tele-

pülésünk kulturális életének felpezsdítésére.

Az évet január 11-én a Sankt Martin tánccsoportot rend-

szeresen kísérő, és a Castrum Bowling Club kertjében nya-

ranta megrendezésre kerülő Sváb hangulatok rendezvény -

sorozat zenekarának, a Lohr Kapellének virtuóz koncertje nyi-

totta. Országos évnyitó rendezvényen is volt szerencsém kép-

viselni településünket, mint a Német Nemzetiségi Önkor-

mány zat elnöke, illetve e a Magyarországi Németek Országos

Önkormányzatának képviselője, pénzügyi és ellenőrző bizott-

ságának tagja. 

Az országos német nemzetiségi gála megrendezésére Pé -

csen, a Kodály Központban került sor.

Február 12-én meglátogattuk az Evangélikus Múzeumban

megrendezett „Kik a cipszerek?” c. kiállítást, amelyen egy elő-

adás keretében nagyon sok érdekességet tudhattunk meg a

Szepesség németajkú közösségéről.

Énekkarunk néhány tagja március elsején nemzetiségi csa-

ládi délutánon járt Vecsésen. A kellemes hangulatú, barátsá-

gos összejövetelen lehetőségük nyílt elsajátítani a településre

jellemző hagyományos sváb táncokat, énekeket..

Büszkén állíthatom, hogy 2017-ben a Sankt Martin tánc-

csoport tagjai közül küldötteket választott a Landesrat tisztújí-

tó közgyűlése. A táncszekció tagja Rierpl Monika, a zenei

szekcióé Loór Miklós lett. Februárban egész hétvégét betöltő

közgyűlésen vettek részt, melynek keretében az országos ta -

nács előző évi beszámolójára és ez évi programjainak meg-

határozására került sor. 
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Az elmúlt időszak is bővelkedett sporteseményekben. A röp-

labdások, az atléták és a kajakosok is vettek részt versenye-

ken.

Kiskunlacházán került megrendezésre a legrangosabb téli

atlétikai rendezvény a Terematlétikai Bajnokság.

Atlétika 4 próba: 30 méteres síkfutás, ötös ugrás, súlylökés,

700 méteres síkfutás

A III. és IV. korcsoportosok versenyét rendezték előszőr. 14

iskola vett részt a rendezvényen.

A Szigetszentmártoni Általános Iskola versenyzőinek eredmé-

nyei: 

IV. korcsoportos lány csapat 2. hely (Appel Laura, Udvarev

Lilla, Izsák Zsanett, Fekete Lili, Kovács Renáta, Juhász

Csenge)

IV. korcsoportos fiú csapat 5. hely (Tóth Sándor, Fábián

Balázs, Réti György, Guba-Csanádi Zsombor, Marinkovicz

Marcell, Eősze Ákos, Berta Ferenc)

III. korcsoportos lány csapat 2. hely (Molnár Kincső, Zorg Lili,

Réti Blanka, Váradi Szabina, Bonhardt Boglárka, Holecz

Júlia)

III. korcsoport lányok egyéni verseny 1. helyezett: Holecz

Júlia. Ő az összetett versenyen belül a legjobb 30 méteres

eredményt és a legjobb ötös ugró eredményt érte el a kor-

csoportjában.

III. korcsoportos lány egyéni 6. hely: Appel Laura

III. korcsoportos fiú csapat 3. hely (Pataki Kolos, Izsó Miklós,

Busai Marcell, Riczu Patrik, Kristóf Richárd, Szijjártó Zente)

III. korcsoportos fiú egyéni 1. hely: Pataki Kolos. Ő valamennyi

versenyszámban kiválóan teljesített, a súlylökő eredménye

a korosztályában a legjobb volt: 12,80 m.

A kicsik versenyében a következő versenyszámokban küzdöt-

tek a versenyzők:

Atlétika 4 próba: 30 méteres síkfutás, ötös ugrás, kétkezes

felső hajítás röplabdával, 4x60 méteres váltó

I. korcsoportos fiú csapat 5. hely (Budai Nimród, Engelbrecht

Zoltán, Major Zoltán, Erdődy-György Sólyom)

I. korcsoportos lány csapat 4. hely (Horváth Kosiba Hanna,

Hrencsár Virág, Jakus Mira, Naszvadi-Oláh Szófia)

I.  korcsoportos lány egyéni 4. helyezett: Hrencsár Virág

I.  korcsoport fiúk egyéni verseny 3. helyezett: Erdődy-György

Sóyom. Ő első és második helyezettel azonos pontszámot

ért el, azonban a többpróba szabályok az ellenfeleinek ked-

veztek. Azonban a legjobb hajító eredményt érte el korcso-

portjában. 

II. korcsoportos fiú csapat 1. hely (Bonhardt Gergő, Izsó Máté,

Lipódi Krisztián, Szijjártó Zente)

II. korcsoportos fiú egyéni 1. helyezett: Szijjártó Zente, 2. he -

lyezett: Lipódi Krisztián, 5. helyezett: Bonhardt Gergő

A fiúk kiválóan teljesítettek: Szijjártó Zente a legjobb szökdelő

eredményt érte el, Lipódi Krisztián volt a leggyorsabb 30 méte-

ren és Bonhardt Gergő az összes ellenfelét megelőzte hají-

tásban.

II. korcsoportos leány csapat 1. hely (Zorg Lili, Sárácz Jázmin,

Tóth Emma, Bonhardt Boglárka), 3. hely (Nagy Milica,

Szenczi Zoé, Borbély Dorina, Kővári Emma)

II. korcsoportos lány egyéni 1. hely: Bonhardt Boglárka, 5.:

Tóth Emma, 6.: Zorg Lili, 7.: Sárácz Jázmin

A verseny legjobb eredményét Bonhardt Bogi érte el. Az

összetett első helyet úgy szerezte meg, hogy mindhárom

egyéni számot is megnyerte.

A kajakosok a Kisduna Evezős Ergométeres Versenyen vettek

részt, ahol szép eredményeket értek el. 

A következő korosztályos eredmények születtek: 

Bonhardt Gergő 3.; Izsó Máté 2.; Nagy Milica 2.; Tóth Emma

4.; Huszák Gergő 3.; Izsó Miklós 5.; Busai Marcell 6.; Réti

Blanka 1.; Váradi Szabina 2.; Pataki Kolos 1.; Guba-Csanádi

Zsombor 6.; Rierpl Tibor Erik 4.; Tóth Sándor 1.; Réti György

6.; Marinkovicz Marcell 5. hely.

Felnőttek / mindhárman Szigetszentmártoni Anyukák /

Izsóné Kati, Réti Judit, Provoda Éva

Szöllősi Judit és Foki Vilmos testnevelők
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Röplabda 2020 tavasz

A Községi Sportegyesület új elnöke

Beszámoló a Vöröskeresztes Alapszervezet 4 éves munkájáról, 2016-2019

Az idei röplabda diákolimpia keretében egyetlen korcsoport -

ban játszottuk le a selejtező mérkőzéseinket Kiskunlacházán.

A kiegyensúlyozott, erős mezőnyben az ötödik helyen végzett

7-8.-os leány csapatunk. Az Országos Mini Bajnokságban a

fiúk és leányok egyaránt két fordulót játszottak.  A lányok Bu-

da keszin 4. (Kovács Boglárka lett a csapat legjobb játékosa),

Zsámbékon a 7. helyet szerezték meg.  

Fiú csapatunk Kunhegyesen 1. helyezést, Kapos váron 2.

helyezést vívott ki magának.

Az Országos Serdülő Bajnokságban szereplő 7-8.-os lá -

nyaink is két fordulót játszottak Debrecenben (Csepel-Sziget-

szent márton 3:1, Szigetszentmárton-Nyíradony 3:0); Kalo-

csán, (Kalocsa-Szigetszentmárton 3:1, Szigetszentmárton-

Justicia SE 3:0). 

Szöllősi Judit testnevelő 

A Szigetszentmárton Községi Sportegyesület nevében köszöntöm az újság olvasóit és Szigetszentmárton lakóit. Magamról

egy pár szót: Horváth Csaba vagyok, 10 éve a Szigetszentmárton KSE vezetőedzője, egy éve az elnöki pozíciót is én töltöm

be.  Az elmúlt 7 évben Fekete Tóth Lászlóné (Eszti néni) volt az elnök. Megragadva a lehetőséget itt szeretném megköszön-

ni a munkáját, szívvel lélekkel látta el feladatait, sőt a mai napig szívesen segít a csapatnak, ha szükség van rá.

A csapatról: az elmúlt 8 évben a Megye III-ban töltöttük, általában a középmezőnyben végeztünk az elmúlt szezonok során.

2018 nyarán egy kicsit átalakult a csapat, sok új, illetve régi-új játékos csatlakozott hozzánk, a csapat megerősödött. A baj-

nokságot átszervezte az MLSZ, így a Megye IV-ben vágtunk neki az új idénynek. A cél az első hely megszerzése volt, de saj-

nos egy ponttal lemaradva a második helyen végeztünk. Idén szintén az első hely megszerzését tűztük ki célul. Jelenleg a

harmadik helyen áll a csapat a tabellán. A csapatunkba próbálunk minél több helyi játékost beszervezni, jelen pillanatban 14

helyi játékos van, ebből 7 aktív. A többiek munkájuk, illetve egyéb elfoglaltságuk miatt ritkábban tudnak részt venni a csapat

életében. A célunk az, hogy a közösség részéről minél többen látogassanak ki a csapat mérkőzéseire és élvezzék a játékot,

lehetőleg a győzelmeket. A mérkőzések időpontjáról a községben kihelyezett szórólapokon tájékozódhatnak, majd ha újra

lesznek mérkőzések. Addig – hajrá egészség!

Taglétszámunk ebben az időszakban is 100 fölött volt. 2018-

ban elérte a 170-et. Ez igen örvendetes, mivel kis lélekszámú

település vagyunk. Köszönhető aktivistáink lelkiismeretes

munkájának és a lakosok segítőkészségének.

Vezetőségünk összetétele a négy év alatt nem változott.

Elnök: Lernerné Dobosi Erzsébet

Titkár: Fekete-Tóth Lászlóné

Gazdasági vezető: Pataki Ádám Lászlóné

Területi küldött: Földi Erika, Tarsoly Ferencné 

Földi Erika megyei küldöttként is tevékenykedett.

Munkánkat minden évben a segítségnyújtás jellemezte, szem

előtt tartva a legjobban rászorultakat. Legyen Ő „csak” egy

többgyermekes, vagy éppen egyedülálló, jövedelem nélküli,

hajléktalan. Rendszeres volt az élelmiszer adása, a meleg

ruhával, takaróval, cipővel való ellátásuk. Egészségi állapotu-

kat is figyeltük. Ha gondot vettünk észre, jeleztük a családse-

gítőnek, aki intézkedett.

Több esetben gazdát találtunk hagyatéki bútoroknak, tárgyak-

nak. Felvilágosítást is kértek, ha valaki segítőt keresett a csa-

ládjának. Rendelkezünk egészségügyi segédeszközökkel,

amit ki is kölcsönöztünk, ha szükség volt rá.

Az  önkéntes diákmunkát is támogattuk. Rendezvényeink elő-

készítésébe bevontuk Őket. Igazoltuk az ott eltöltött időt.

Aktívan vettünk részt a település életében. Minden ren-

dezvényen képviseltettük magunkat (pl. nemzeti ünnepek,

koszorúzások, szüreti felvonulás, Márton-hét).

Minden évben a mi önálló szervezésünkben kerültek megren-

dezésre a következők:

Az aktivistákkal telefonos riadólánccal tartottuk a kapcsolatot.

Nagyobb rendezvényeink előtt összejöttünk megbeszélésre,

habár már erre sem nagyon volt szükség, mivel sok-sok év

után már mindenki tudta, hogy mi a dolga.

Sajnos a szilveszteri bál az utolsó két évben elmaradt. A zené-

szek már nem vállalták a fellépést. Igaz, kereshettünk volna

helyettük másokat. Nem is volt már túl nagy az érdeklődés, így

mi sem léptünk. Megjegyzem, aki ott volt, nagyon jól érezte

magát. Új felállásban  lehet felébreszteni ezt a hagyományt.

Ruhabörzét átlagosan négyet rendeztünk évente. Nem biztos,

hogy mindenki tudja, ezért fontos részletezni. Összegyűjtöttük

a már megúnt, de viszonylag jó állapotban lévő ruhákat, amit

elnök asszonyunk garázsában tároltunk. Majd ott is egy sza-

náláson mentek keresztül, hogy ne kerülhessenek az érdeklő-

dők elé rossz állapotú holmik. A kultúrház nagytermében kínál-

tuk válogatásra a megjelenteknek. Igen jó hangulatban teltek
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azok a szombat délelőttök. Az aktivisták pakoltak, az önkor-

mányzat autója hozta-vitte a zsákokat. Zubcsek Zoltán falu-

gondnok segített a rakodásban, szállításban.

A tartós élelmiszer gyűjtés nem maradhatott el egyik évben

sem, hiszen ebből és egy kis kiegészítésből tudtunk élelmi-

szercsomagot osztani.

Decemberben a tököli TESCO-ba mentünk, négyórás idő-

szakra. A tapasztalatunk az volt, hogy egyre kisebb a vásárlók

adakozó kedve. Akik ebben részt vettek: Lernerné Dobosi

Erzsébet, Földi Erika, Fekete-Tóth Lászlóné. Az aktivisták kö -

rében nem túl népszerű ez a tevékenység. Nem is kellemes.

A mennyiséget kiegészítettük és 35-40 csomagot készítettünk

kb. 11-14 kilósokat, amit azután széthordtunk a rászoruló csa-

ládoknak, arra is odafigyelve, hogy akinek nincs lehetősége

főzni, az konzervet vagy olyan élelmiszert kapjon, ami nem

igényli ezt.

A legnagyobb rendezvényünk a Nyugdíjas Karácsony. Hosszú

évek óta igen népszerű. Ez is a kultúrház nagytermében tör-

tént, teltházzal. A jelenlévők (120-130 fő) nagyon jó hangulat-

ban mulatták az időt. A megnyitás után kis műsorral szórakoz-

tattuk Őket. Rendszeres fellépőnk a Német Nemzetiségi

Kórus, a Hexerei és a Babszem tánccsoport. Majd az estebéd

következett. Gál József által főzött pincepörkölt és sütemény

volt a menü. Az utolsó évben változás történt. Szabó Zoltán

által készített székelykáposzta került terítékre, mindenki nagy

megelégedésére. Nem maradhatott el a legidősebb nő és férfi

ajándékkosárral való köszöntése sem. Egyperces néma felál-

lással emlékeztünk azokra a nyugdíjas társakra, akik már nem

lehettek velünk. Meglepetés tombola is volt, a szék aljára ra -

gasztott matricás nyert. Ekkor felbolydult az egész ház. Aján-

dékosztással folytatódott a délután. A Szigetszentmártoni Né -

met Nemzetiségi Fúvószenekar gondoskodott a jó hangulatról.

Véradás  az utóbbi években sajnos nem volt. Nem sikerült az

időpontot úgy összehozni, hogy mindenkinek jó legyen. A

donorok száma is egyre csökkent. Ez a tevékenység újraszer-

vezést igényel.

Jó kapcsolatot ápolunk az önkormányzattal. Mindenben a

segítségünkre voltak és tudom, hogy lesznek is. A Szociális és

Kulturális Bizottság elnöke Szende Andrea és tagjai is támo-

gatásukról biztosították a szervezetet. 

Megköszönjük Lerner Henrik polgármester úrnak hosszú éve-

ken keresztül tartó, odaadó segítségét. A leköszönő aktivis-

táknak fáradtságot nem ismerő munkájukat. Név szerint:

Buzás Julianna, Dobay Sándorné, Fekete-Tóth Lászlóné,

Szírbné Szabó Julianna, Zubcsek Ferenc Gyuláné.

Újonnan megválasztott polgármesterünk, Bencs Tamás is

szervezetünk mellé állt. Köszönjük!

Összedolgozunk a családsegítővel, védőnővel, iskola, óvoda

pedagógusaival, művelődésszervezővel, más civil szerveze-

tekkel. Mondhatjuk azt, hogy jól működik a jelzőrendszer. Így

reméljük, elkerülhetők a nagyobb problémák, és hatékonyabb

a segítségnyújtás is. Ezt igazolja az is, hogy több mint 50 éve

megszakítás nélkül hatékonyan működik településünkön a

helyi Vöröskeresztes Alapszervezet.

Kis közösség vagyunk. Olyan emberek, akik figyelnek egy-

másra, önzetlenül a jó ügy mellé állnak. Itt jó élni, itt jó vörös-

keresztes aktivistának lenni. Köszönet mindenkinek, aki segí-

tett nekünk, hogy segíthessünk!

Lernerné Dobosi Erzsébet                 Fekete-Tóth Lászlóné

elnök                                              titkár

A nyilvános liturgia 2020. március 22. nagy-

böjt 4. vasárnapjától plébániatemplomainkban

vissza vonásig szünetel.

A keresztség és a házasság szentségének ki -

szolgáltatására is a fenti tiltás vonatkozik.

A nép részvétele nélkül a vasárnapi rend sze-

rint a szentmiséket elvégzem. Az úrfelmuta-

tás időpontját harangszóval jelezzük, hogy

lélek ben és imádságban mindinkább be tud-

junk kapcsolódni távolról is.

Egyelőre a tiltás alól kivételt élvez a temetés,

melyet egyszerű formában, szűk családi kör-

ben, röviden tartunk meg.

Előírás, hogy ha valaki képtelen az eucharisz -

tikus ünneplésben való részvételre, he lyette

töltsön kellő időt imádsággal, a szentírás ol -

vasásával, zsolozsma végzésével, egyénileg

vagy családban.

A személyes gyóntatást, szintén visszavoná-

sig, felfüggesztem, és a rám ruházot jognál

fogva a kánoni forma megtartásával az általá-

nos feloldozás gyakorlatát alkalmazzuk.

A plébánia Hivatal munkarendje változatlan!

Elsődlegesen használjuk a telefon és az in ter -

net adta kommunikáció lehetőségét.

+36 30 286 54 66;
rackeveplebania@gmail.com

A rendelkezések fokozott betartását, betarta-

tását kérve, imával és szeretetttel:

Kótai Róbert plébános, püspöki biztos

Ráckeve
Szigetbecse - Szigetszentmárton - Szigetújfalu

Római Katolikus Plébánia
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