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Tisztelt Mártoni Polgártársaim!

Örömömre szolgál, hogy együtt örülhetünk, hogy a hosszú

hetek, hosszú hónapok óta fennálló járványveszély és rend-

kívüli állapot véget ért. A kormány kihirdette, hogy 2020.

06.18-tól a veszélyhelyzet megszűnt, egyúttal a koronavírus

elleni védekezés következő szakaszához érve bevezette a

járványügyi készültséget.

Lassan visszatérhetünk megszokott életünkhöz, Márton is

újra a lakosság és az üdülők, pihenni vágyók települése

lehet. A járványveszély elmúlt, de változatlanul fontos az

elővigyázatosság, a higiéniai szabályok betartása és a fele-

lős magatartás mindannyiunk részéről.

Tudomásul kell vennünk, hogy már semmi sem lesz

olyan, mint a járványveszély előtt volt. Az önkormányzat

további működését is jelentősen és hátrányosan érintették a

járványveszéllyel kapcsolatos intézkedések. Azonban hi -

szem, hogy a mi döntéseinktől is függ, milyen irányt vesz

most az életünk. Megtanultuk, igazán nagy dolgokat csak

közösen érhetünk el. Összefogásunknak és fegyelmezett-

ségünknek köszönhetően sikerült elkerülni a koronavírus

megjelenését településünkön. Szerencsésnek mondhatjuk

ma  gunkat, hogy eddig nem volt igazolt fertőzött Szigetszent-

mártonban.

A védekezés eredményeire mindannyian büszkék lehe-

tünk, hiszen mindenki hozzátette azt, amit a lehetőségei

engedtek, ezért sokaknak tartozom köszönettel. Minde nek -

előtt azoknak köszönöm, akik ebben a harcban az éleken

küzdöttek az elmúlt hónapokban. Különösen és kiváltképpen

köszönöm a helyi önkénteseinknek, akik közreműködtek,

segítettek az időseknek történő élelmiszer, gyógyszer, étel

beszerzésében, kiszállításában. Köszönöm az óvodában

ügyeletet tartó kolléganőknek, és a maszkot varró önkénte-

seknek, a Faluszépítő Egyesületnek. Ők azok, akik többet

és nagyobb erőbedobással dolgoztak annak érdekében,

hogy minden településen élőt, de főleg a veszélyeztetett kor-

osztályban lévő polgárainkat biztonságban tudhassunk.

Köszönet illeti a rendőrkapitányság állományának tagjait is,

akik a kijárási korlátozások betartásának ellenőrzésével vál-

laltak kulcsfontosságú szerepet a védekezésben.

Köszönöm a hivatal és önkormányzatunk dolgozóinak ál -

dozatos munkáját, mivel a Polgármesteri Hivatal dolgozói

mindent megtettek a közigazgatás zökkenőmentes működé-

se érdekében. Hivatali kötelezettségeiken felül rendkívül ha -

tékonyan készítették elő a helyi védekezés döntéseit, és haj-

tották végre a központi, kormányzati, illetve a helyi intézke-

déseket. Az önkormányzati képviselők pedig folyamatosan

tájékozódtak, egyeztettek a döntésekről és a lakosság aktu-

ális helyzetéről. Ők is gyakran vállaltak önkéntes munkát az

emberek megsegítésében.

Nagyon örülök, hogy e nehéz időkben számíthattunk a he -

lyi élelmiszerboltok, hentesüzletek és a gyógyszertár veze-

tőire és dolgozóira, akik mindennapos áldozat- és kockázat-

vállalása tette lehetővé, hogy nem szenvedtünk hiányt sem-

milyen nélkülözhetetlen dologban.

Hálásan köszönöm végül azoknak, akik azzal segítettek,

hogy idézőjelben „nem tettek semmit”. Azt, hogy a mártoni-

ak többsége betartotta a korlátozásokat és otthon maradt.

Döntő fontosságú volt, hiszen a találkozások minimalizálá-

sa is hozzájárult, hogy településünkön nem bukkant föl a

fertőzés.

Fogadják az önkormányzat nevében hálás köszönete-

met, tiszteletteljes elismerésemet a járványveszély ideje

alatt tanúsított magatartásukért! Egyúttal ígéretet teszek

Önöknek, hogy minden törekvésemmel és igyekezetemmel

azon leszek, hogy a járvány ideje előtti – vagy akár azt meg-

haladó – színvonalon, minőségben folytathassuk életünket

gyönyörű településünkön! 

Köszönet minden Mártoninak!

Bencs Tamás 

polgármester

MÁRTONI FÓRUM
Helyi közélet, nemzetiség és kultúra 2020. július

Köszönet
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Pap Jánosné szépkorú 

mártoni köszöntése

A 95 éves Pap Jánosnét, nyugalmazott pedagógusunkat

személyesen köszöntötte Bencs Tamás polgármester és Dr.

Cseh Balázs jegyző a szépkorú hölgy lakásának udvarán (a

járványhelyzetre tekintettel). Az ünnepelt korát meghazudtoló-

an aktív örömmel fogadta vendégeit. Ezúton is jó egészséget

és sok örömöt kívánunk.

Fakarbantartás 

Április 25. napján délután a viharos szél községünk temető-

je melletti kis ligetben kidöntött egy hatalmas nyárfát. Sze -

rencsére egy másik, előtte levő fában megakadt (erősen meg-

döntve azt is), így nem tudott a bejárat előtt az útra zuhanni,

de az egyértelmű balesetveszély miatt másnap reggel meg-

kezdtük a sérült fák eltávolítását. Bár aznap vasárnap volt, és

a munka komoly zajjal járt, de úgy gondolom, hogy a temető

jelentős hétvégi látogatottsága indokolta az elővigyáza-

tosságot. A darabolásánál kiderült, hogy az egyébként egész-

ségesnek látszó törzsek helyenként belülről teljesen el voltak

korhadva, ezért tudta azokat a szél – jelentős vastagságuk

ellenére is – egyszerűen kettétörni. Az eset elgondolkoztatott,

vajon a település közterületein lévő fák milyen állapotban

lehetnek. Készült-e felmérés akárcsak az utóbbi évtizedben

az állapotukról? Ezért felkértem a Pilisi Parkerdő Zrt.-t, hogy

küldjenek szakembert, aki megvizsgálja és véleményezi a

településünk közterületein lévő faállományt. Május 11. napján

meg is történt a bejárás, amelyen a Pilisi Parkerdő Zrt. szak-

embere Tég Balázs, Nagy Lajos alpolgármester úr és jóma-

gam bejártuk a települést, többek között a Gesztenyés Óvoda,

a játszóterek, a Nyárfa utcai sétány, a strand és a temető mel-

letti kiserdő területeit. A szakértő megállapította, hogy megle-

hetősen sok a túlkoros, elöregedett fa, melyeknek cseréje

min denképpen időszerű a közeljövőben, sőt néhány veszé -

lyes állapotú fát mihamarabb szükséges eltávolítani. Külön

kiemelte, hogy a nyárfa, de különösen a nemesnyár, melyet

elsősorban fa- és papíripari célra nemesítettek – ebből külö-

nösen sok van nálunk – 20-25 év után már lassul a növeke-

désben, és ettől kezdve egyre nagyobb eséllyel támadják meg

a különböző betegségek. Így ezeknek a fáknak fokozatos cse-

réje mindenképpen indokolt. Elsősorban nagyobb díszítőér-

tékű, ellenállóbb, hosszabb életperiódusú fajokat, mint példá-

ul juhar, kőris, platán stb. ültetését javasolja. Ahogyan más

élőlények, úgy a fák sem élnek örökké, esetükben is generá-

ciók követik egymást, fontos azonban, hogy ez tervszerűen,

baleset- és életveszély bekövetkezte nélkül történjen meg.

Ezért a közeljövőben meghatározzuk a facserék ütemezését.

A kivágandó fákat jól láthatóan megjelöljük, feltüntetjük rajtuk

a kivágás okát, a pótlás módját, hogy a lakosságot ne érje

váratlanul a kivágásra került fák látványa.

A kivágott és feldarabolt fákat pedig szétosztjuk telepü -

lésünk szociálisan rászorulói között tűzifaként, ahogy azt a

temetőnél kivágott fákkal is tettük.

Már a választási programomban célul tűztem ki a település

arculatának megújítását, így ez a feladat jól illeszkedik ehhez

a szemlélethez. Örömmel és energiával látok neki a megvaló-

sításhoz. 
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A Képviselő-testület a 2020. év március 18. napján tartott ren-

des, nyilvános testületi ülésen:

• 26/2020. (III.18.) sz. KT határozatban elfogadta a Ráckevei

Rendőrkapitányság Szigetszentmárton községben végzett

2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

• 27/2020. (III.18.) sz. KT határozatban elfogadta az Inter-

Ambulance Zrt. 2019. évi orvosi ügyeleti munkájáról szóló

beszámolót.

• 28/2020. (III.18.) sz. KT határozatban elfogadta a helyi

Művelődési Ház átfogó beszámolóját a 2019. évről.

• 29/2020. (III.18.) sz. KT határozatban meghatározta a helyi

Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda 2020/2021. neve-

lési évre szóló óvodai beiratkozásának időpontját.

• 30/2020. (III.18.) sz. KT határozatban jóváhagyta és elfo-

gadta Szigetszentmárton Község Gazdasági Stratégia

Programját.

• 31/2020. (III.18.) sz. KT határozatban úgy döntött, hogy a

szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

szóló rendelet felülvizsgálat és a rendeletet változatlan tar-

talommal helyben tartja.

• 32/2020. (III.18.) sz. KT határozatban pályázati felhívást

tett közzé a Szigetszentmárton 1470 hrsz-ú önkormányza-

ti ingatlan bérletére (strand pályázat).

• 33/2020. (III.18.) sz. KT határozatban döntött a sziget -

szent mártoni 088/29 hrsz-ú ingatlanon fekvő földterület

haszonbérletéről, és kijelölte Kiss Imre regisztrált földmű-

vest bérlőnek.

• 34/2020. (III.18.) sz. KT határozatban megállapította a Szi -

get szentmárton, Kossuth Lajos u. 8. szám alatti ingatlan-

ban található önkormányzati tulajdonban lévő helyiség bér-

beadására vonatkozó pályázat eredménytelenségét, mivel

nem érkezett be pályázat.

• 35/2020. (III.18.) sz. KT határozatban döntött az Önkor-

mányzati Tűzoltóság Ráckeve 2020. évi finanszíro zá sáról,

úgy hogy a 2020. évre vonatkozóan továbbra is 300.000

forint támogatásban részesítette a szervezetet.

• 37/2020. (III.18.) sz. KT határozatban kiválasztotta a Ma -

gyar Falu Program MFP-NHI/2019 kódszámú pályázat ke -

re tein belüli előtető építése, terasz burkolat szerződés vo -

natkozásában a kivitelezőt, a Schneider Investment Kft.

személyében.

• 38/2020. (III.18.) sz. KT határozatban pályázati felhívást

tett közzé Szigetszentmárton 227. hrsz-ú önkormányzati

ingatlan adásvételére.

• 39/2020. (III.18.) sz. KT határozatban támogatta a 3. Szi -

get  szentmártoni Futónap megszervezését és lebonyolítá-

sát 150.000 forint összeggel.

• 40/2020. (III.18.) sz. KT határozatban módosította a

KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 projektet.

• 41/2020. (III.18.) sz. KT határozatban a szociális támoga-

tások elbírálását eseti jelleggel testületi hatáskörbe vonta,

mivel a 2020. március 16. napján meghirdetett Szociális és

Kulturális Bizottsági ülés határozatképtelen volt és ennek

okán döntéshozatal nélkül berekesztésre került.

• 42-46/2020. (III.18.) sz. KT határozatokban zárt ülés kere-

tein belül döntött a hatáskörbe vont szociális ügyekben.

Megalkotta a köztisztaság, valamint településtisztaság fenn-

tartásáról szóló 5/2020. (III.19.) önkormányzati rendeletét. A

rendelet célja Szigetszentmárton község közigazgatási terüle-

tére vonatkozó kötelező érvényű magatartási szabályok meg -

állapításával elősegíteni a Község területén a köztisztaság

fenntartását, a köztisztaság helyzetének fokozatos javulását.

Ennek során részletesen szabályozásra kerültek a köztiszta-

ságra és településtisztaságra vonatkozó szabályok és az

ingatlanhasználók köztisztasággal kapcsolatos kötelezettsé-

gei, különösen az ingatlanok előtti/melletti közterületek, és a

telkek gazmentesítése, a telekingatlanról a gyalogos közleke-

désre szolgáló terület, valamint az úttest fölé nyúló, továbbá

az elektromos légvezetékeket veszélyeztető ágak és bokrok

megfelelő nyesése és a nyesedék elszállíttatása, az épület te -

tőzetéről az esővíz, a hólé járdára csorgásának megakadályo -

zása, annak saját vagy – külön jogszabály szerinti – közterü-

leten való elvezetése, a hó és jég okozta balesetveszély el há -

rítása, az épületek csapadékvizeit közterületekre kivezető,

közterületen megépült csapadékvíz elvezető rendszer (járdá-

ba épített tisztítóaknák, folyókarácsok, kifolyócsövek, nyílt fo -

lyókák) tisztántartása, karbantartása, a járdaszakasz melletti

nyílt árok hulladék-, hordalék-, gyom- és síkosságmentesítése stb.

Megalkotta a közterületek használatának rendjéről szóló

6/2020. (III.19.) önkormányzati rendeletét. Ennek során az ön -

kormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény kere-

tei között rendeletet alkotott és gyakorolta az önkormányzati

tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat. Az ön -

kormányzat eredeti jogalkotói hatáskörében jogosult a tulajdo-

nában álló közterületek használatának rendjét önkormányzati

rendeletben szabályozni, biztosítva azok állagának megóvá-

sát, rendeltetésszerű használatát. Az önkormányzat ebben a

rendeletében szabályozta a közterület használatát, használa-

tának engedélyeztetésére vonatkozó eljárási szabályokat, a

használatért fizetendő díjak mértékét és a mentességek körét,

az engedély nélkül vagy engedélytől eltérő közterület-haszná-

lat jogkövetkezményeit, a közterületekre vonatkozó tilalmakat,

és különös rendelkezéseket, a rendeletben foglaltak betartása

ellenőrzésének módját. A rendelet alapján tilos bármifajta mű -

tárgy (kő, kiültetett fás szárú növény, cölöpök, aka dályozó ele-

mek stb.) kihelyezése engedély nélkül a közterületekre.

Mindemellett módosult például a járművek közterületen törté-

nő tárolásának szabályozása is.

Megalkotta a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló

7/2020. (III.19.) önkormányzati rendeletét. A rendelet alapján

az önkormányzat a Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal

2020. évi munkarendjében 2020. augusztus 17. napjától 2020.

augusztus 23. napjáig terjedő időszakra nyári igazgatási szü-

netet, 2020. december 21. napjától 2021. január 3. napjáig téli

igazgatási szünetet rendelt el. Tehát ezekben az időszakok-

ban a Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás és ügyintézés szü-

netel.

A járványveszélyhelyzet ideje alatt 2020. márciusától 2020

júniusáig hozott polgármesteri döntések:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.

rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a ka -

taszt rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4)

bekezdését, amelynek értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt

a polgármesterek hozhatnak döntést a képviselő-testület és

Szigetszentmárton Község Önkormányzatának a

járványveszély alatt hozott lakosságot érintő döntései:
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annak bizottsága(i) feladat- és hatáskörében. A felhatalmazás

alapján Szigetszentmárton polgármestere Bencs Tamás az

alábbi határozatokat hozta egyszemélyes polgármesteri dön-

téssel:

• 47/2020. (III.31.) sz. önk. határozattal elfogadta és jóvá-

hagyta az NFP szerződéses megállapodás 2. számú mó -

dosítását.

• 48/2020. (III.31.) sz. önk. határozattal elrendelte az útfelújí -

tási és útkarbantartási munkákat a korábban az önkor-

mányzat 2020. évi költségvetésében meghatározott keret-

összeg erejéig.

• 49/2020. (III.31.) sz. önk. határozattal elrendelte a telepü-

lés területén lévő légvezetékeket veszélyeztető ágak eltá-

volítását és a gallyazási munkálatok elvégzésére a fede-

zetet az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a ter-

hére biztosította 1.000.000 forint keretösszegig.

• 50/2020. (III.31.) sz. önk. határozattal megbízta a Magyar

Falu Program pályázathoz szükséges tervek, műszaki le -

írások és költségvetési kiírások elkészítésére Erős László

egyéni vállalkozót a Szigetszentmárton, Vasút utca járda

és egyéb utak felújítása vonatkozásában.

• 51/2020. (III.31.) sz. önk. határozattal rendkívüli települési

támogatást biztosított egy helyi lakosnak.

• 52-53/2020. (IV.29.) sz. önk. határozatokban döntött a ké -

re lemre induló helyi szociális ügyekben.

• 54-60/2020. (IV.29.) sz. önk. határozatokban döntött a

2019. évben önkormányzati támogatásban részesülő civil

szervezetek önkormányzati támogatás felhasználásáról

szóló beszámolóinak elfogadásáról.

• 61/2020. (IV.29.) sz. önk. határozattal elfogadta a Ráckeve

és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ 2019.

évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai-

nak ellátásáról szóló beszámolót.

• 62/2020. (IV.29.) sz. önk. határozattal elfogadta a 2019. évi

belső ellenőrzésekről szóló beszámolót.

• 63-65/2020. (IV.29.) sz. önk. határozatokban döntött a Szi -

getszentmártoni Gesztenyés Óvodában indítható csoport-

szám és létszám engedélyezéséről a 2020/2021. nevelési

évre vonatkozóan, illetve az óvodai szükségcsoportok lét-

rehozásáról.

• 66/2020. (IV.29.) sz. önk. határozattal döntött az Önkor-

mányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadó rendele-

tének későbbi elfogadásáról.

• 67/2020. (IV.29.) sz. önk. határozattal döntött a Magyar

Falu Program keretein belül az MFP-ÖTU/2020 kódú

Önkormányzati út és hídépítés, felújítás című és MFP-

BJA/2020 kódú Önkormányzati járdaépítés, felújítás

anyagtámogatása című alprogramokra pályázat benyújtá-

sáról.

• 68-69/2020. (V.4.) sz. önk. határozatokban döntött az isko-

lai és óvodai intézményi étkezési térítési díjakról.

• 70/2020. (V.4.) sz. önk. határozattal döntött a korábbi felhí-

vás szerinti strand bérleti szerződésről és az egyedüli

pályázó kijelöléséről.

• 71-73/2020. (V.28.) sz. önk. határozatokban döntött a kére-

lemre induló helyi szociális ügyekben.

• 74-75/2020. (V.28.) sz. önk. határozatokkal elfogadta a

képviselő-testület bizottságainak 2019. évi tevékenységé-

ről szóló beszámolókat.

• 76/2020. (V.28.) sz. önk. határozattal elfogadta a Sziget -

szent mártoni Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről

szóló beszámolót.

• 77/2020. (V.28.) sz. önk. határozattal hozzájárult és elfo-

gadta strand bérlőjének személyében történt változást,

annak vállalkozási formájában történt változás okán.

• 78/2020. (V.28.) sz. önk. határozattal az elektronikai hulla-

dékgyűjtés keretein belül a képcsöves televíziók elszállítá-

sának elvégzésére 350.000 forint keretösszegig fedezetet

biztosított.

• 79/2020. (V.28.) sz. önk. határozattal a MFP 2019 – Esz -

köz fejlesztés belterületi közterület karbantartására című

pályázat megvalósítása érdekében 13.944.600 forint

összegben gépeket, eszközöket vásárolt az AGROLÁNC

Kft.-től a pályázati forrás terhére.

• 80/2020. (V.28.) sz. önk. határozattal az Önkormányzat tu -

lajdonában álló Szigetszentmárton 016/13 hrsz. alatt nyil-

vántartott, természetben 2318 Szigetszentmárton, Szőlő

utca 016/13 hrsz. alatti fekvő ingatlanon lévő állomás meg-

közelítőleg 30 m2 területrész bérbeadására szerződést

kötött a DIGI Kft.-vel.

• Megalkotta az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának

zárszámadásáról szóló 8/2020. (V.29.) önkormányzati ren-

deletét.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a testületi ülések jegyző-

könyvei, az előterjesztések, a hangfelvételek, továbbá a pol-

gármesteri döntések, előterjesztések is elérhetőek a

www.szigetszentmarton.hu weboldalon. Továbbá a rendeletek

részletes és hatályos szövegét megismerhetik a

www.szigetszentmarton.hu és a www.njt.hu oldalakon!.  

Polgármesteri beszámoló

Szeretném röviden összefoglalni és tájékoztatni a már to -

niakat, hogy a legutóbbi beszámolóm óta milyen helyi intéz-

kedéseket tett az önkormányzat, főként a koronavírus okoz-

ta járványveszély és krízishelyzet kapcsán – a kormányzati

döntésekkel összhangban – a település lakosságának érde-

kében.

Megszerveztük az iskoláskorú gyermekek étkezésének

biztosítását a Ráckevei Városi Konyhával való együttmű-

ködéssel, amely kiegészült a bármely helyi lakos vendég ét -

kezésének biztosításával és az időskorú igénylők esetében

a házhoz történő kiszállítással.

Felmértük a veszélyeztetett korú lakosok számát – tele-

pülésünkön 550 fő –, majd közvetlenül érdeklődtünk tele-

fonon, illetve személyesen azon idős polgártársainknál, akik-

ről nem tudtuk biztosan, hogy családtagjai, gyermekei el tud-

ják-e látni őt, tudják-e valamilyen módon segíteni, van-e

szükség és milyen módon az önkormányzat segítségére.

Megszerveztük az időskorúak részére az alapélelmisze-

rek, gyógyszerek beszerzését, kiszállítását. Tettük mindezt

nem csak a kormányrendelet szerint meghatározott 70 év

feletti lakosok esetében, hanem önként vállalva a 65 év

feletti lakosok esetében is. Kiegészítettük ezt a segítség-

nyújtást a postai csekkbefizetések és a sürgős, halasztha-

tatlan levélfeladásokra is. Ehhez a helyi élelmiszerboltokkal,

húsboltokkal, postával, illetve a központi és helyi patikával

kidolgoztuk az együttműködést és a folyamatos kapcsolat-
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A kutak engedélyeztetéséről

tartás módjait. A háziorvosokkal felvettük a kapcsolatot és

folyamatos egyeztetés valósult meg a segítségnyújtással

kapcsolatban.

Kiegészítettük az információs csatornáinkat a már koráb-

ban is tervezett önkormányzati facebook oldal létrehozá-

sával.

Folyamatosan közleményekkel, tájékoztatók összeállítá-

sával és széles körű közzétételével (honlap, szórólap, hir-

detmény, közösségi fórum) tájékoztatjuk a lakosságot az

aktuális információkról.

Felállítottunk és megszerveztünk egy helyi önkéntes kört,

amely közreműködik a folyamatos segítségnyújtás ellátásá-

ban.

Meghoztuk a szükséges óvintézkedéseket a közterületek,

játszóterek, óvoda és hivatal esetében.

Kidolgoztuk a hivatal folyamatos működését biztosító

elektronikus kapcsolattartást, így beszereztünk egy hivatali

mobiltelefont a könnyebb kapcsolattartás, elérhetőség érde-

kében.

Koordináltuk a lakossági oldalról történő felajánlások eljut-

tatását az arra leginkább rászoruló személyeknek. Felvettük

a kapcsolatot a szomszédos települések vezetőivel és szo-

rosabbra fűztük együttműködésünket a mindenkit érintő krí-

zishelyzet tompítása érdekében, tapasztalatokat osztottunk

meg és cseréltünk.

A korlátozottan rendelkezésünkre álló – önkéntesek, illet-

ve önkéntes felajánlások alapján készített – több száz textil

szájmaszkot szétosztottuk az arra leginkább rászorulók

részére, házhoz juttattuk azokat.

Mindezen intézkedéseket a kormányzati intézkedésekre

történő azonnali reagálással és azokkal összhangban vé -

geztük el. Továbbra is állunk a lakosság rendelkezésére.

Anyagi, eszköz és személyi forrásainkhoz mérten törek-

szünk a legmagasabb szintén végezni önként vállalt és jog-

szabályi kötelezettségeinket a veszélyhelyzet során.

Továbbra is kérem a lakosság megértő türelmét, együttmű-

ködő hozzáállását és az egyéni érdekek háttérbe szorítását

a közösségi érdekekkel szemben és az önkormányzattal

szemben támasztott túlzó igények mérséklésével.

Polgármesterként a települést képviselve továbbra is vé -

geztem a tevékenységem. 

Többek között Szigethalmon a Háziorvosi Ügyelet szer-

ződésmódosításának lehetőségeiről és feltételeiről tár-

gyaltunk.

A strand pályázat még korábban kiírásra került, egy pá-

lyázó adta be az érvényes pályázati anyagát, a szerződés

április 30. napjával mindkét fél részéről aláírásra került,

azóta a strand beindult, jelenleg is üzemel.

A Pilisi Parkerdő munkatársával a település zöldterületei-

nek idős fáit vizsgáltuk meg, állapotukat felmértük. A közel-

jövőben ennek kapcsán a beteg, korhadt fák kivágására és

pótlására kerül majd sor, a kivágott fák szociális alapon ki -

osztásra kerülnek.

Dunavarsányban a szennyvíztisztító üzem átalakítása

kapcsán a próbaüzem elindításán vettem részt. Ugyanitt,

Dunavarsányban voltam a KOMO-SKY 51-es haditechnikai

bázis, szabadtéri repülőmúzeum és élménypark megnyitó-

ján, ahol megtekinthetőek a magyar katonai repülés elmúlt

40 évének kiemelkedő típusai, valamint számos repülőtéri

kiszolgáló eszköz és berendezés egyaránt. A bázison talál-

ható magángyűjtemény egyedülálló mind az itt látható

gépek és eszközök számát, mind azok műszaki állapotát

tekintve. A Magyar Néphadsereg által korábban használa-

tos járművek, lánctalpasok, gumikerekes csapatszállítók,

teherautók is megtekinthetők, amelynek nagy része műkö-

dőképes.

A hivatali munkatársakkal sokat dolgoztunk azon, hogy

benyújthassuk az út- és járdafelújításra a pályázatainkat.

Nyertes pályázatunk esetén megújulhat a Vasút utca járdá-

ja, továbbá a Liget utca, a Márton köz és a Halász utca egyik

szakasza, valamint a Ráckevére vezető úttól az üdülőterüle-

tig a Horgásztanya bekötő út kap szilárd burkolatot.

A földutak tavaszi gréderezése megtörtént, reméljük, a

használható állapot kitart a következő karbantartásig. A kivi-

telezést személyesen felügyeltem.

A teljes települést végigjártam a fák gallyazását végző cég

munkatársával az elektromos vezetékek balesetmentes,

szabad biztosítása érdekében. Minden utcában végig kí -

sértem a munkát, sajnos elmondható, hogy az ingatlanokról

kilógó, vezetékbe belenőtt bokrok, fák nagyon sok helyen

veszélyeztetik az elektromos hálózatot. Ezt a munkát, ebben

az évben még utoljára átvállaltuk az ingatlantulajdonosoktól,

de a következőkben erre már nem lesz mód. Nagyon fontos

lenne, hogy minden ingatlantulajdonos figyeljen a saját por-

tája előtti állapotokra. A későbbiekben az elvégzett munka

költségeit át kell hárítanunk a tulajdonosra.

A folyamatban lévő, illetve döntést igénylő ügyekkel kap-

csolatban a települési képviselőkkel, bizottsági tagokkal

rendszeresen ZOOM értekezleteken tartottuk a kapcsolatot. 

Nehéz idők voltak ezek, és várnak ránk a jövőben, éppen

ezért köszönettel tartozunk a veszélyhelyzet alatt működő,

segítő önkénteseknek. Hálával mondok köszönetet a helyi

élelmiszerüzletek dolgozóinak, és köszönöm a lakosság

által tanúsított fegyelmezettséget, összetartást.

Bencs Tamás

polgármester 

Legfrissebb információ a kutak engedélyezéséhez kapcsolódó határidővel kap-

csolatban! 2020. május 28. napján megjelent a Magyar Közlönyben a legfrisseb

módosítás a bejelentési határidővel kapcsolatban:

20. § A Vgtv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üze-

meltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról

szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését meg-

előzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín

alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélye-
zési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.”

21. § A Vgtv. 45/M. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „45/M. § E tör-

vénynek a Vgtv.mód3.-mal megállapított 29. § (7) bekezdését a Vgtv.mód3. hatály-

balépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”



Nagyon sikeres e-hulladékgyűjtésen vagyunk túl, régen érkezett ilyen sok háztartási gép. Látszik, hogy többünknek volt

ideje a kamra, fészer rendberakására. Különösen sikeres volt a régi katódcsöves televíziók elszállításának lehetősége. Több

mint 200 ilyen készülék volt a mártoni háztartásokban. A szállító járműnek többször is kellett fordulnia, mire minden elszál-

lításra került. A katódcsöves TV készülékek ártalmatlanítása nem gazdaságos a hulladékfeldolgozó cég számára, ezért eze-

kért a készülékekért átlag 1.500 Ft/darab összeget kellett fizetnünk. Többen helyben felajánlották, hogy a leadott készülé-

kük után szívesen befizetik ezt az összeget, melyet egészében az önkormányzat a még rendelkezésre álló szabad felhasz-

nálású keretéből azaz közpénzből finanszírozott. Kérjük ezen lakosokat keressék fel a részletekkel kapcsolatban az Önkor-

mányzatot! Lehetőségeink szerint ősszel is lesz ilyen hulladékgyűjtés.
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Hosszú szünet után a Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi

kórus újra elkezdte próbáit. 

Énekelni szerető, énekelni vágyó lakóink figyelmét szeretném fel-

hívni a Szigetszentmártonban 1976 óta működő nemzetiségi kóru-

sunkra. A kórus Ligeti József kezdeményezére alakult meg. Józsi

bácsi fáradhatatlanul gyűjtötte a környék sváb dalait, melyeket ere-

deti mártoni nyelvjárásban jegyzett le, majd kottát készített hozzá. A

mai napig ezek a dalok képezik a kórus repertoárjának törzsanya-

gát. 2005-ben, Józsi bácsi halála után, Tarsoly Ferenc vette át a

kórus vezetését. Vezetése alatt 2013-ban a kórus arany minősítést

nyert. 2016 novemberében Tősér Dániel, nyugalmazott főiskolai

docens került a kórus élére. Dániel személyében olyan vezetővel

találkozunk, aki feltétel nélkül gondoskodik arról, hogy szakértel mé -

vel, odaadásával nagyon élvezetes, hasznos próbáknak lehessünk

részesei és szakmailag kifogástalanul, sikeresen felkészítse cso-

portját az előadásokra. Személyes figyelmet szentel annak, hogy

minden egyes tag jól érezze magát a társaságban, a fellépéseken,

a programokon. 

A kórus a helyi nagyközönség előtt legutóbb a karácsonyi idő-

szakban mutatkozott meg. Mind a kultúrházban megrendezésre

került ünnepi eseményeken, mind a templomban otthont kapott

Tisztelt temető-látogatók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szigetszentmárton Község Önkormányzata 9/2006. (VI. 29.) önkor-

mányzati rendeletének 12.§ (4) bek. szerint: „A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni csak az üzemeltető enge-

délyével szabad. A mozgássérülteket parkolási engedélyük feljogosítja a temetőbe való behajtásra, egyéb jármű közleke-

désére az üzemeltető jogosult díjat megállapítani.” Kérjük az autósokat, hogy NE HAJTSANAK BE a temetőbe, a parkolást

a temető előtti területen oldják meg. Az intézkedésekre a temető rendjének megőrzése, a személy- és a vagyonbiztonság

megerősítése és kegyeleti okok miatt van szükség. Megértésüket köszönjük!

Temetői gépjárműforgalomról

Az elektromos hulladék gyűjtéséről

Templom utcai játszótérről

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy az önkormányzat és az üzemeltető megállapodása alapján a Templom utcai ját-

szóteret használva a játszótér melletti Tűzoltó Klubban található mosdó áll a gyermekek és kísérőik rendelkezésére.

Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei

Szóljon hangosan az ének!
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karácsonyi koncerten nagyon színvonalasan felkészült, feled-

hetetlen élményt nyújtó előadásaiknak lehettünk részesei.

Ha jelenlétükkel szeretnének hozzájárulni, hogy a jelen-

leginél is „hangosabban szóljon az ének”, kérem, csatla-

kozzanak bátran a kórushoz. Az énekkar a nyári időszakban

szerdánként 18 órától tartja próbáit a kultúrházban. A 15 főt

számláló, összetartó közösség célja a helyi, környékbeli dal-

kincs további gyűjtése, megőrzése és átadása a közönség-

nek. A lelkes csapat országszerte lép fel különböző kulturá-

lis eseményeken. Minden évben szerveznek tanulmányi

kirándulást, ahol a tagok izgalmas programok keretében fel-

töltődhetnek a hétköznapi fáradalmak után, jobban megis-

merhetik egymást, így együttműködésük a kórusban is erő-

södik. Az évente megrendezésre kerülő szigetszentmártoni

kórustalálkozó és málenkij robot megemlékezés főszervező-

jeként is megismerhettük aktív, körültekintő, odaadó munká-

jukat, élvezhettük vendégszeretetüket. 

Ajánlom mindenkinek a kórustagságot, aki szeretné sza-

badidejét olyan igényes és élménydús tevékenységgel kitöl-

teni, mellyel egyben a mártoni közösség javát is szolgálja. A

kórus létszámának növekedésével egyre több lehetőség

nyílna további fellépések elvállalására. Falunk több települé-

sen, rendezvényen mutathatná be egyedülálló sváb népdal-

gyűjteményét. A németnyelv-tudás nem feltétele a tagság-

nak. A szövegek éneklés előtt elemzésre, értelmezésre

kerülnek, így előadásukra a német nyelv ismerete nélkül is

könnyedén kerül sor.

Amennyiben nem az éneklés, hanem a zenélés szívük

választottja, lehetőségük van a fúvószenekarhoz csatla-

kozni. Ha táncolni szeretnének, akkor a Hexerei tánccso-

port várja önöket nagyon sok szeretettel. Mindkét csoport

mozgalmas kulturális életet él. Szeretettel fogadjuk önöket

mindhárom csoportban.

Érdeklődésüket várom a +36 20 480 8404 telefonszámon.

A GJU (Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher) Sankt Martin a Szigetszentmártoni Sváb Fiatalok Baráti Köre

A sajnálatosan kialakult vírushelyzet következményeként nagyon

sok program, rendezvény elmaradt településünkön és országszerte

is. Fiataljaink a szabályokat betartva szintén otthon maradtak, így

nagyon keveset tudtak találkozni. Természetesen a nehézségek

közepette sem feledkeztek meg egymásról. Vírushelyzet ide vagy

oda, a hagyományos húsvéti locsolkodást, illetve májusfa-állítást az

idén is megtartották, igaz a szokásostól eltérő módon. Húsvétkor a

fiúk kis csomagocskákat készítettek, amely tartalmazta az orgona

illatú locsoló vizet és a locsolóverset. A meglepetést éjszaka a

lányok kerítésére akasztották, elkerülve a személyes érintkezést.

A hímestojások begyűjtése messengeren keresztül fénykép for-

májában történt másnap, melyet köszönetként küldtek a meglepett

lányok. Májusfákat kicsit szerényebb méretben kaptak a lányok,

mivel felállításuk

nem csoportba

verődve, hanem

egy-egy fiú által

történt. A két he -

lyi megmozdulá-

son kívül aktívan

és igen nagy

számban vettünk

részt a TrachtTag

da heim! (Légy vi -

seletben otthon!)

programban.

A népviseletek

napja arra buz-

dítja a fiatalokat

és egyben minden korosztályt, hogy ezen a napon mai modern öltözetük-

kel kombinálva hordják népviseletük egy-egy darabját. Az idén természe-

tesen ezt is otthon kellett megoldani, és az interneten csatlakozni az

országos mozgalomhoz. Rengeteg vidám fotó készült Szigetszent -

mártonban is, melyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat Sziget -

szentmárton oldalán, illetve a TrachtTag 2020 eseménynél tekinthetnek

meg a facebookon.

Büszkék lehetünk erre az összetartó aktív csapatra, akik szeretettel

várnak maguk közé minden mártoni fiatalt. 

Rierpl Erika

Fiatalság bolondság? 
A GJU Sankt Martin nyomában



Kedves Szülők!

Ezúton szeretném megköszönni iskolánk, a Szigetszentmártoni Általá-

nos Iskola intézményvezetőjeként az új munkarendre való átálláshoz, az

otthoni tanuláshoz nyújtott pozitív hozzáállásukat, gyermekeik támogatását

a tanulásban, a pedagógusokkal való aktív kapcsolatot, a hatékony együtt-

működést!

Engedjék meg, hogy egy nagy, eredetileg virtuális és online, most nyom-

tatott elismerésben részesítsem a kedves szülőket ezért a támogatásért,

pozitív hozzáállásért!

A koronavírus-helyzet miatt a tavaszi hónapok rendha-

gyóan zajlottak a mi óvodánkban is. Köszönöm a szülőknek,

hogy együttműködően vettek részt ebben a megváltozott

helyzetben, szívesen vették ajánlásainkat, aktív cselekvői

voltak gyermekeikkel közösen az „otthoni ovinak”. A vissza-

jelzéseket örömmel, mégis keserédesen olvastuk, könnybe

lábadt szemmel néztük a fotókat, gyermekrajzokat, amelye-

ket visszaküldtek.

Tartalmasan töltöttük ezt az időszakot, mivel folyamatos

ügyeletet tartottunk, volt, aki az óvodába volt be osztva,

másoknak a szülői ajánlást kellett végezni. Húsvéti és anyák

napi meglepetéssel készültünk. 

Közben a rengeteg adminisztráció sem maradhatott el.

Erre az időszakra esett az óvodai beiratkozás, természete-

sen az is online üzemmódban.

Örömmel vettük, hogy sokan jelentkeztek óvodánkba, nagy

volt az érdeklődés. Jelen állapot szerint 85 kisgyermek kezdi

meg a következő nevelési évet. Hogy óvodásainknak bizto-

sítsuk a legoptimálisabb feltételeket, átszervezéssel és némi

átalakítással, a fenntartó engedélyével, a nevelői szobánk-

ból kialakítottunk egy 15 fő befogadására alkalmas csoport-

szobát, hogy érvényesüljön a törvényben meghatározott egy

főre eső két négyzetméter elve.

Egy rajzpályázaton vettünk részt, amelynek témája a ked-

venc német dalosjátékom volt. A szépen rajzoló óvodásaink

mindannyian kaptak emléklapot.

Az évzáró ünnepélyeink most elmaradnak.

A nagycsoportosok búcsúzását a szeptember elsejei nap

reggelén tartjuk, mielőtt átsétálnak a gyerekek az iskolába. 

Óvodánk alapítványának támogatásával 50.000 Ft érték-

ben homokozó játékokat vásároltunk gyereknapra, köszön-

töttük őket fagylaltozással.

Megkezdődik június 15-e után a nyári időszak, 2020. júni-

us 15-től augusztus 31-ig összevont csoportban működünk.

Nyári nagytakarítási szünet 2020. július 27. – augusz-
tus 7-ig tart. Nyitás: 2020. augusztus 10-én.

A nyári szünet alatt mindenkinek jó pihenést és szép nya-

rat kívánunk! 

Szigetszentmárton, 2020. 06.11.

Veres Lórándné Györgyi óvodavezető
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Hírek a Gesztenyés Óvodából

Igazi iskola, igazi vakáció

Kitűnők névsora 2019/2020-as tanévben

1. osztály: Balogh Máté, Bulyáki Leila, Fritz Móric, Gubovics Dimitrisz, Horváth-Koshiba Nimród, Jely Ádám. Kővári

Hanna, Kuk Bence, Miklós Hanna Luca, Pap-Szabó Flóra, Pesti Zoltán, Pressing Alíz, Szijjártó Dóra; 2. osztály:
Engelbrecht Zoltán, Horváth Balázs Lajos,  Lipták Léna, Molnár Bence, Paulheim Vilmos, Szíjjártó Hanga; 3. osztály:
Hrencsár Virág, Váraljai Dóra, Tohai Balázs, 4. osztály: Borbély Dorina, Fülöp Martin Bendegúz, Gál Eszter, Nagy

Milica, Szenczi Zoé; 5. osztály: Kardos Eszter Kata, Molnár Kincső, Nagy Péter, Pataki Noémi, Szíjjártó Zente; 6. osz-
tály: Kiss Krisztián, Réti Blanka, Simon Cindy; 7. a osztály: Fekete Lili 7. b osztály: Gavalovics Mira, Kádár Anna 



Azt hittük néhány hete, hogy erre az ünnepségre már nem is kerül sor, pedig nagyon nagy kár lett volna érte. Mesebeli

ballagás volt ez, mert volt is, meg nem is. Volt is vendég, meg nem is, díszítettünk is meg nem is, ballagtak nyolcadikosa-

ink, meg nem is! 

20 ballagó diákot ünnepeltünk és búcsúztattunk ezen a napon. Velük ünnepeltek osztályfőnökeik, Polgár Gyöngyi, Lőrincz

Istvánné és Foki Vilmos. 

Útravalóként elhangzott: Búcsúzom tőletek pedagógustársaim és diáktársaitok nevében is. Most, amikor eleresztjük keze-

teket, tudnotok kell, hogy hiányozni fogtok, s továbbra is számíthattok ránk.  

Kosztolányi Dezső szavaival búcsúzom: „Azt akarom tisztán és fehéren, legyetek vígak és bársonyba-járók, a kezetekben

egy nagy arany-érem, s hódítsátok meg az egész világot.”

Fokiné Fehér Edit intézményvezető
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Ballagás

Megemlékezés, Trianon 100
2020. június 4-én négy órai kezdettel a temető előtt a Trianon parki emlékmű-

nél községi megemlékezést tartottunk a Trianoni békekötés 100. évfordulója

alklamából, ami tíz éve az összetartozás napja is. 

A polgármester úr köszöntőjében beszélt az emlékezés fontosságáról. Általá-

nos iskolánk tanulói szép szavalataikkal emelték az összejövetel ünnepélyessé-

gét, elosztva a megemlékező felszólalások közé. Gavalovics Mimi, Bonhardt

Tamás és Bíró Nikol lépett fel, a műsor összeállításban meghatározó részt vállalt

és a technikát is vezérelte Tormány Nikolett. Az elcsatolt területek lakóit szimboli-

kusan a Szigetszentmárton környéki Székelyek és Erdélyiek Baráti Körének tagja

Szabó Ibolya képviselte beszédével, aztán Lágler Péter ismertette a Parlament

nyilatkozat-tervezetét a nemzeti identitás védelméről. A fél ötre tervezett haran-

gozás technikai hiba miatt elmaradt. Az országos harangozáshoz rendelt miatyán-

kot Kiss Gergely tiszteletes imádkozta elő és áldotta meg a közösséget. Koszorút

helyezett el az Általános Iskola képviselete, a Községi Önkormányzat, a

Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Önkormányzat, a helybéli Székelyek és

Erdélyiek Baráti Köre és a Mártoni Tűzoltó Egyesület. Utána a személyek és csa-

ládok emlékvirágai kerültek a koszorúk közé és a Szózat hangjaival lett vége az

ünnepségnek.

(Köszönjük az emlékhely és környékének gondozását, rendezését a Szabó

házaspárnak.)

Egy messzi, messzi másik iskolában

A ráckevei Ránki György Alapfokú Művészeti Iskolában községünk ifjú néptáncos

tehetsége Baracskai Ádám végzős tanuló Ránki Diák-díjban részesült.
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Művelődési ház 

50 éve alakultak a Mártoni Vizesek

Állati fontos

A kényszerű prog -

ramszünet idején sem

szűntünk meg serény-

kedni a Kulti körül. A

Ma gyar Falu Program-

ban elnyert támoga-

tásból megújult a kerti színpad. Új borítást kapott a játéktér,

alul a zenészek és táncosok igénye szerint már korszerű

világot jelentő csuszásmentes furnér deszkát. Vagyis ez már

nem deszkából, hanem több négyzetméteres lapokból van

összerakva. És fedél is készült felé horganyzott vas vázra

szerelt műanyag lemezekből. Ugyan ezen program eszköz-

beszerzési támogatásának köszönhetően új hangosító, vilá-

gító felszerelések, valamint székek is érkeznek.

A Szigetszentmárton Faluszépítő és Segítő Egyesület egy

jó kapcsolata révén némi egynyári és évelő virághoz jutott,

melyet a művelődési ház előtti virágágyás szépítésére hasz-

náltak fel. Remélem, nemsokára személyesen is meglátnak

valamit e fejlesztésekből egyik programunkon. Júliustól

meg valósulhatnak szokásosnak mondható programjaink,

lesznek vásárok, az első péntektől este sramli partik heten-

te. 4-én szombaton disco, 6-án hétfőn délelőtt 10 órától a

Rác kevei Rendőrkapitányság tart tájékoztatót az unokázós

csalásokkal kapcsolatban, 7-én, a hónap első keddjén a

szokásos időben, 17 órakor a Kulturális Baráti Kör keretében

Tarsoly Ferenc előadása, 9-én du. Lengyel Claudia torna

kezdete, aztán folyt. köv. Biztosan lesz aug. 19-én Szt.

István ünnep a parton, csodás meglepetés programmal a

Monarchia Egyesület jóvoltából.

Most még sok a bizonytalanság a következő rendezvé-

nyek körül. Ragaszokon és szórólapokon fogjuk tájékoztatni

a lakosságot a nyári programokról, illetve az önkormányzati

honlapba épített naptárt is folyamatosan frissítjük.                            

Kultúr Márton

A logóból, melyben 1970 az alapítás éve, és a közmédiás bejegyzésekből arra következtet-

hetünk, hogy 2020. júliusban 50 éves jubileumukat ünneplik a Mártoni Vizesek, avagy hivatalo-

san Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Közhasznú Egyesület. Június közepe óta újra várják szom-

batonként 9 óráig a vízreszállás iránt érdeklődőket az ismert csónakházukban. Senki időben

érkezőt nem zárnak ki a sportolás vagy a gyerekek nézésének lehetőségéből. Küldetésüknek a

mártoniak, a mártonban tartózkodók, az ifjúság, a családok és a Duna, az RSD kapcsolatának

szolgálatát tartják most is, mint alapításukkor, fél évszázada. Történetük bővebb feldolgozást

érdemel, de most ezzel a köszöntéssel tisztelgünk előttük. Isten éltesse és tartsa meg Őket még

sokáig! Érdeklődők hívják Bíró Csabát: +36 30 687 6135

Egy 4-5 részből álló, a felelős állattartásról szóló cikkso-

rozatot tervez(t)ünk a Mártoni Fórumban megjelentetni. Be

kellett látnunk, a téma olyan összetett, hogy az újságban

alapos kifejtésére nincs lehetőség. Így kompromisszumos

megoldás született: a nyomtatott újságban az aktuális téma-

körök egy-egy rövidített változatát tesszük közzé, a teljes

cikkek pedig az interneten lesznek majd elérhetők. 

Mit fogunk bemutatni? 

Az állattartás kérdéskörét járjuk körbe. Aktuális és örök-

érvényű témákra fókuszálva, melyek a felelős állattartáshoz

elengedhetetlenek. Érinteni fogjuk a haszon- és kedvtelés-

ből tartott állatok közötti különbségeket, az alapvető faji sajá-

tosságokat, a tartást, a táplálást, az oltási programokat és az

egyedi azonosítás rendszerét (chip). Az állattartói viselke-

dést, a vonatkozó jogszabályi hátteret, az ivartalanítást és az

ezzel kapcsolatos tévhiteket; a nevelés fontosságát, vala-

mint betegségeket, melyek állatról emberre terjedhetnek,

illetve háziállataink főbb betegségeit, és azok megelőzését. 

Miért is fontos ez? 

Mert háziállataink megfelelő tartása, igényeik ismerete

nem csak az állatok jólétére van hatással; hanem környe -

zetünkre; embertársaink egészségére és biztonságára is. A

cél, hogy, alapvető közérthető információkat adjunk át a már-

toni állattartóknak. Ez megkönnyítheti az együttélést kedven-

ceikkel, valamint hozzásegíthet a jószomszédi viszony fenn-

tartásához. Most kiemelten az ivartalanítással és a koronaví-

russal foglalkozunk. Kezdjük az ivartalanítással!

Az ivartalanításról általánosságban

A nem kívánt szaporulatok, „véletlen balesetek” követ-

kezményeként ugrásszerűen megnőtt a kitett, kóbor állatok

száma. Egyes állatvédő források százezres nagyságrendűre

becslik a Magyarországon élő kóbor állatok számát, melyek

genetikus programjuknak megfelelően tovább szaporodnak.

Ennek beláthatatlan következményei lehetnek. Ezért minden

állattartó közvetve, vagy közvetlenül, de felelős azért, hogy

kedvencként tartott állata ne produkáljon nem kívánt utódo-

kat. A közterületek szennyezése is ijesztő mértéket öltött.

Problémát jelent ezeknek az állatoknak az utakon való meg-

jelenése: egy-egy gázolásos eset nem csak az elütött állatra
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veszélyes, nagyon komoly sérü-

léseket és anyagi károkat okoz-

hat. Egész családok életét veszé-

lyezteti egy felelőtlen állattartó

hanyagsága. Ha az állat érdekeit

nézzük, az ivartalanítással nagy-

mértékben csökkenthető a daga-

natos megbetegedések száma.

Kevesebb lesz a párját kereső

szökevény, a verekedésekből

szerzett sérülés, kisebb a beteg-

ségek veszélye. És a mi életünk

is nyugodtabbá válik. Nem kell

állandóan a Fb-on ma gyaráz kod-

ni, miért is van (me gint) az utcán

az állatunk, miért szorult a feje a

kerítésbe stb ... Mert – tetszik

vagy sem – az állat biztonságáért

és testi épségéért az állat tulajdo-

nosa felel. A problémák elkerülé-

se érdekében a kedvencként tar-

tott állatoknál az egyetlen felelős-

ségteljes döntés az ivartalanítás.

Mára a kutyák, macskák ivarta-

lanítása már rutin műtét, me lyet

naponta többszáz esetben vé -

geznek el szakemberek szerte a világon. De még mindig

sokan utasítják el a műtétet különböző indokokra hivatkozva.

Vegyük sorra a leggyakoribbakat!:

„Túl drága a műtét” Igen, az orvost – az embereknél is –

meg kell(ene) fizetni. Az ivartalanításkor viszont egyszeri, az

állatorvossal előre egyeztethető költségről beszélünk.

Ellenben egy (több) nem kívánt szaporulat eltüntetése vagy a

sérült, megbetegedett állat gyógykezelése, a folyamatos

rossz viszony a szomszédokkal, a bírságok megfizetése

kalkulálhatatlan és drága. A műtét költségeinek csökkentésé-

re létezik néhány megoldás: pld a Kiskunlacházán működő

NYISTA Alapítvány (https://www.nyista.hu/), akik több száz

állat ivartalanításának anyagi forrását teremtették már elő.

Rendszeresen vannak pályázatok és ivartalanítási akciók is.

A hazai köztudatban még gyenge az a tudatosság, hogy az

állattartás költsége nem csak a táplálék ára és csak annak

való, aki felelősen tartja kedvencét és költségeit vállalja.

„Nem avatkozhatunk bele a természet rendjébe”: a kör-

nyezetünkben élő kutyák és macskák nem „természetesen”

kialakult fajok, hanem az ember tudatos tenyésztői munká-

jának eredményei. És szeretném megkérni mindazokat, akik

szerint ez csonkítás, vagy természetellenes: gondolkozza-

nak el azon, hogy a megszületett kölykök vidéki gyakorlat

szerinti vízbe fojtása, vagy falhoz csapkodása (szélnek

eresztése) túl azon, hogy törvényellenes, az ő értékrendjük-

ben minek minősül? 

Mennyivel emberségesebb megoldás lenne egy altatás-

ban elvégzett egyszeri műtét, mint a kölykök rendszeres

elpusztítása… Az autónkat sem hagyjuk gurulni a lejtőn,

pedig képes lenne rá. Kérem, gondolják végig!

„Elhízik utána az állat” – Nem ettől hízik el. Az elhízás

nagyon ritkán van az ivartalanítással összefüggésben, sok-

kal inkább a mozgással és a táplálással. Ha Marika néni a

10 kilós kutyájának minden nap

odaad fél kiló párizsit, majd né hány

szem kockacukrot, meg egy kis

kenyérhéjat; teljesen mindegy,

hogy Bodri ivaros, vagy sem:

előbb-utóbb gurulni fog. 

„Felnőtt korban már úgysem vál-

tozik meg a viselkedése, ak kor is

szökni fog” De igen. Kö rülbelül egy

hónap alatt a szervezet hormon-

szintje lecsökken annyira, hogy az

állatban megszűnik a párzási vágy.

A „beidegződések” megmaradnak,

de ez azt jelenti, hogy pld. ivaros

szuka környezetében élő ivartalaní-

tott kan a tüzelés alatt udvarolni fog

a szukának, de nagyjából itt be is

fejeződik a dolog. De abban az

esetben, ha a szökés kiváltó oka a

párzási ösztön, az a késztetés,

hogy ő mindenáron világgá menjen

és a falu összes szukájával randiz-

zon, meg fog szűnni. Ha viszont az

állatot az egyedüllét okozta unalom

hajtja, azon sajnos az ivartalanítás

sem tud segíteni, csak a gazda.

„Egy almot minden nősténynek meg kell szülnie életében”

Nem kell. A szuka/nőstény szervezete nem „igényli”, hogy

megszüljön egy felesleges szaporulatot. A hormonrendszere

és a szervei teljesen maguktól, genetikai parancsra fejlőd-

nek, nem pedig azzal a céllal, hogy lezsarolja a szervezetét

egy nem kívánt vemhességgel. Sajnos mind a mai napig

sokszor hallom, hogy egyes szegényebb vidéken maguk az

állatorvosok javasolják ezt. Nem vitatva a jó szándékot,

mégis kinek származik haszna abból, ha egy állat szülni

fog? Az állatnak biztosan nem. Az állat gazdájának sem,

hiszen csak rengeteg költséget és gondot vesz a nyakába.

Annak viszont, akit kihívnak, ha komplikációk lépnek fel szü-

léskor, ha a kölyköket oltani, chipelni és féreghajtani kell,

annak egyértelműen igen.

És pár szó a koronavírusról és a háziálatokról: 

Számos közösségi oldalon kaptak szárnyra olyan álhírek,

melyekben a háziállatokat potenciális koronavírus terjesztő-

ként állítják be. Ennek következményeként több ezer állat

került utcára (pl. Olaszországban), vagy gyilkolták őket ha -

lomra (Ázsiában). Eddig kizárólag fertőzött betegek környe-

zetében élő kutyáknál mutatták ki a kórokozó jelenlétét. Ez

viszont nem egyenlő azzal, hogy az állat fertőződött. 

„Egy fertőző beteg környezete óhatatlanul szennyeződik a

kórokozóval, és a kutya [macska] ugyanúgy része a gazdá-

ja környezetének, mint az asztal […]. Nem meglepő hát,

hogy egy fertőző ember mellett élő állat összekenődik a

vírussal.” (ZÁllatorvos Facebook bejegyzése). 

Tehát jelen pillanatban semmilyen bizonyíték NINCS arra,

hogy a háziállatok elkapják vagy továbbadják a fertőzést.

Nincs rá ok, hogy a vírustól való félelmünkben utcára tegyük

háziállatainkat.

Szabó Roxána 

BSc állattenyésztő mérnök, aranykoszorús mestertenyésztő

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

• Szerkesztő: Lágler Péter • e-mail: kulturmarton@gmail.com • Lapzárta: 2020. szeptember 15.

• Nyomda: Press+Print Kft. Kiskunlacháza
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Monarchia Bérlet 2020 érvényes 2021-re

Kedves Monarchia Bérlet-tulajdonos Közönségünk!

A 2020. évi bérletben foglalt koncertjeinket a járvány miatt eddig sajnos nem tudtuk megtartani és a már elmaradt kon-

certeket nem tudnánk bepótolni. Így az a döntés született, hogy jövőre a 2021. évi bérletünket az idei év műsorával ren-

dezzük meg, és az idei évre már eladott bérletek természetesen érvényesek lesznek jövőre, beleértve az egyszer már (2020.

01. 11.) megtartott Újévi koncert is 2021-ben. Új, III. bérletünk előadásai „Muzsikáló Templomkertek” címmel szabadtéren

megrendezhetők, így most ezt hirdetjük meg.
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