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Mondjuk együtt Petőfivel: „Itt van az ősz, itt van újra,/ S

szép, mint mindig énnekem./ Tudja isten, hogy mi okból/

Szeretem? de szeretem.” (Aki tudja, folytassa, úgy hatá-

sosabb, aki nem, utánanézhet, hogy szó szerint ráolva-

sás legyen a ráolvasás.) Reméljük, hatni fog a szómágia

és hagyja magát szeretni ez az ősz.

A régebben ifjú hölgyek nyarának időjárására nem le -

het panasz, szeptember második felében még úsztunk a

Dunában, a körzetileg illetékes indián pár nappal ezelőtt

is pólóban zenghette nyarát a ráckevei piac bejáratánál.

De szeptember végére, a nap-éj egyenlőség után visz-

szavonhatatlanul ősz lett. Kelő Eső, sápadtarcú filoindián

tovább ragozza: én ősz vagyok, te ősz vagy – vagy tél let-

tél? Ő ősz van? Miért csak: ő ősz? Miért nincs van? –

Mert csak. Mert van nincs és nem félünk használni. A mi

nyelvünk. A mi őszünk. Mi őszünk, ha ti ősztök is! A mi

őszünk a ti őszötök is. – És ők ősznek? – Ősznek vesz-

nek három hót, adjon Isten minden jót! Nem csak szept.

és nov. még dec. is ember, hát tévedhet. Őszül. „Deres

már a határ, őszül a vén betyár.” Reméljük, hogy a tél

után sokunk tanul tavaszul és egyáltalán. Mert megéri. A

vén pap is, a fiatal is.

A mi őszünkből idén hiányozni fognak a nagy rendez-

vények. A koronavírus miatt nem lesz szüreti felvonulás,

nem lesz Márton-napi esti parti. De lesz, ami lehet, amit

meg tudunk csinálni együtt, felelősen egymásért, a másik

ember egészségéért, biztonságáért. A karácsony környé-

ki rendezvényekről külön tájékoztatást tervezünk, de in -

nen nézve elmaradásuk jósolható. Lehetnek kulturális

kez deményezések, aktivitások interneten, közösségi ol -

da lakon, csoportokban. A koronavírus nem terjed általuk,

egyéb kockázatok és mellékhatások tekintetében fordul-

hatnak hozzám telefonon vagy emailben. A valóságos

rendezvények esetén be kell tartani a biztonságos távol-

ságot és maszk-alkalmazást, tehát lehetnek előadások

távolságtartó előadóktól távolságtartó közönségnek.

Lehet spor tolni hasonló feltételekkel. 

Végül nem kerülhetem el annak bevallását, hogy hi -

szek a tudományban, épp azért, mert kissé belülről is

ismerem. Arányaiban pont annyi gazember és jóember

van benne, mint más szakmákban. Akit ez a métely elke-

rült, és józan eszére, tapasztalataira hivatkozva fogalmaz

meg kritikát, annak ajánlom figyelmébe Pataky Attilának,

az Edda frontemberének esetét. A földönkívüliekkel is jó

kapcsolatot ápoló énekes kétségbe vonta  a koronavírus

veszélyességét. Miután majdnem belehalt, ám a kórház-

ban meggyógyult, a magyar szókincset is mellékesen

megújítva azt vallotta töredelmesen: „nem kell úgy har -

sánykodni, nem kell úgy véleményeskedni!”

A szerk.

MÁRTONI FÓRUM
Helyi közélet, nemzetiség és kultúra 2020. szeptember

Ősz
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TÁJÉKOZTATÁS A KÖZTERÜLETEK NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁRÓL

Szigetszentmárton Község Önkormányzatának a 

járványveszély alatt hozott lakosságot érintő döntései:

Az új településvezetés kiemelt célja a településkép javítása. Az

elmúlt közel egy évben tapasztalataink szerint a lakosság támo-

gatja ezt a törekvésünket. Megállapítható, hogy településképünk

javuló tendenciát mutat, de ez csak az út kezdete.

Ezért a legnagyobb tisztelettel kérjük a Mártoni Lakosságot,

hogy saját tulajdonuk és a közterületeink védelme érdekében jár-

műveikkel az ingatlanuk területén – magánterületen – parkoljanak!

A közterületre ne helyezzenek ki engedély nélkül semmilyen tár-

gyat (nagyobb köveket, gumit, betonelemeket, virágtartót stb.).

Mindamellett, hogy ezen tárgyak kihelyezése balesetve szé lyes,

személyi sérülést, jelentős anyagi kárt okozhatnak, ezen felül esz-

tétikailag is rontják településünk képét.

Továbbá kérjük, hogy a későbbi problémák elkerülése érdeké -

ben ne ültessen ki közterületre fás szárú növényeket előzetes en -

gedélykérés nélkül! Felhívjuk a figyelmüket, hogy a fák kivágása is

engedélyköteles.

Azt is kiemeljük, hogy a közterület nem alkalmas személygép-

járművek rendszeres, huzamos ideig tartó tárolására, ez nem ren-

deltetésszerű használata a közterületnek!

Aki a közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglal-

taktól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja,

köteles a jogellenes állapotot haladéktalanul megszüntetni, továb-

bá kötelezhető az eredeti állapot helyreállítására.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Önkormányzat rendelkezik

a közterületek használatának rendjéről szóló helyi rendelettel

6/2020. (III/19.)

A rendelet legfontosabb rendelkezései a következők: A rendelet

sza bályozza az ingatlantulajdonosok, kereskedők, utcai árusok

köz  terület rendeltetésszerű használatával kapcsolatos feladatait.

A közterületek rendeltetéstől eltérő használata ugyanis engedély-

hez kötött, amelyért közterület-használati díjat kell fizetni.

A rendelet teljes szövege elolvasható a Polgármesteri Hivatal

előterében elhelyezett hirdetőn, valamint az önkormányzat

www.szigetszentmarton.hu honlapján, illetve a www.njt.hu-n.

Felhívjuk figyelmüket, hogy rendszeresen ellenőrizzük a telepü-

lés területén a közterület nem rendeltetésszerű használatát, a sza-

bályszegés pedig közigazgatási eljárást vonhat maga után, amely-

nek legsúlyosabb szankciója 200.000 forintig terjedő bírság kisza-

bása lehet.

Dr. Cseh Balázs jegyző 

A 2020. év június 24. napján tartott rendes, nyilvános testüle-

ti ülésen:

• 82/2020. (VI.24.) sz. KT határozatban elfogadta a képviselő-

testület üléseinek 2020. évi II. félévi munkatervét, amely alapján

tervezetten 2020.08.26. napján, 2020. 09. 23. napján, 2020.

10.21. napján, 2020.11.25. napján és 2020.12.16. napján tartja

rendes, nyilvános üléseit.

• 83/2020. (VI.24.) sz. KT határozattal javasolta a lakossági víz-

és csatornaszolgáltatás 2020. évi állami támogatására vonatko-

zó pályázat benyújtását.

• 84/2020. (VI.24.) sz. KT határozatban úgy döntött, hogy Nagy

Béla vételi ajánlatát a Szigetszentmárton 820 hrsz-ú önkor-

mányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan elutasítja és nem

kívánja értékesíteni az ingatlant.

• 85/2020. (VI.24.) sz. KT határozattal kiválasztotta a Ma gyar Fa lu

Program keretein belül megvalósuló Nemzeti és helyi identit á s -

tudat erősítése című pályázattal kapcsolatosan a kivitelezőket.

• 86/2020. (VI.24.) sz. KT határozattal döntött az Inter aktív kö -

zösségi játszótér és fitnesspark létrehozása című LEA D ER pro-

jekt vonatkozásban kivitelezők kiválasztásáról.

• 87/2020. (VI.24.) sz. KT határozattal döntött a művelődési ház-

ban megtartásra kerülő zenés-táncos rendezvényekkel kapcso-

latosan.

• 88/2020. (VI.24.) sz. KT határozatban zárt ülés keretein belül

döntött egy szociális bérlakással kapcsolatos kérelemről.

Megalkotta az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások ár-

és díjtételének meghatározásáról szóló 9/2020. (VI.25.) önkor-

mányzati rendeletét. A rendelet célja az önkormányzati feladatel-

látás, településüzemeltetés hatékony és zavartalan működése

megvalósításához a gépállomány karbantartása, optimális kihasz-

nálása, a használaton kívüli állásból eredeztethető állagromlás

elkerülése. Illetve, hogy az önkormányzat segíthesse a lakosságot

ezen eszközök gépkezelővel történő igénybevételének biztosítá-

sával. A bérbe vehető eszközök listája és a díjtáblázat elérhető az

önkormányzat honlapján a rendelet mellékleteként.

Megalkotta az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

2/2020.(II.13.) rendeletének módosításáról szóló 10/2020.

(VI.25.) önkormányzati rendeletét. Ennek során az önkormányzat

költségvetését a járványveszélyhelyzet eredményezte váratlan

kiadásokkal és változtatásokkal kiigazította.

A 2020. év június 27. napján tartott rendkívüli, nyilvános tes-

tü leti ülésen:

• 90/2020. (VI.27.) sz. KT határozatban döntött a Rácke vei

Református Egyházközség kérelme alapján történő övezeti

besorolás megváltoztatására irányuló eljárás kezdeményezésé-

nek feltételhez kötött jóváhagyásáról.

A 2020. év július 8. napján tartott rendkívüli, nyilvános testü-

leti ülésen:

• 92/2020. (VII.8.) sz. KT határozattal döntött arról, hogy pályá-

zatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-

tések támogatásra, a belterületi utak felújítására. Ezzel a Szi get -

szentmárton, Völgy utca (248/1 és 248/3 hrsz.), Bartók Béla út

(123 hrsz.) és Telkes utca (640/1 hrsz) önkormányzati ingatlan,

út felújítását szeretné megvalósítani.

• 93/2020. (VII.8.) sz. KT határozattal döntött arról, hogy a Ma -

gyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi

tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogrammal

kapcsolatosan a Szigetszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egye -

sület kérelmére az egyesület pályázatát támogatja.

• 94-96/2020. (VII.8.) sz. KT határozatban zárt ülés keretein belül

döntött a piaci alapon szervezett önkormányzati tulajdonú bérla-

kásokkal kapcsolatos kérelmekről.

Módosította a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntar -

tásáról szóló 5/2020. (III.19.) önkormányzati ren de letét a 11/2020.

(VII.09.) önkormányzati rendelettel. Ezáltal a rendeletbe bekerült,

hogy az önkormányzati strandra állatot – a vakvezető és mozgás-

korlátozottakat segítő eb és a fegyveres és rendészeti szervek szol-

gálati ebei kivételével – még pórázon sem szabad bevinni.

A 2020. év augusztus 26. napján tartott rendes, nyilvános tes-

tületi ülésen:

• 98/2020. (VIII.26.) sz. KT határozatban elfogadta a polgármes-

ter a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszá-

molóját.

• 99/2020. (VIII.26.) sz. KT határozatban elfogadta Veres Ló -

ránd né óvodavezető a Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda
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2019/2020-as nevelési év működéséről, szakmai tevékenységé-

ről, a 2020/2021-as nevelési év előkészületeiről szóló beszámo-

lóját.

• 100/2020. (VIII.26.) sz. KT határozatban elfogadta az önkor-

mányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szó ló beszámolót.

• 101/2020. (VIII.26.) sz. KT határozatban elfogadta a he lyi adók

I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

• 102/2020. (VIII.26.) sz. KT határozattal döntött a Kender köz

733 hrsz-ú – 66/170 arányban önkormányzati tulajdonú – ingat-

lan (beépítetlen terület) önkormányzati tulajdonhányadának ér -

té kesítéséről.

• 103/2020. (VIII.26.) sz. KT határozattal támogatási igényt nyúj-

tott be a szociális célú tűzifavásárlás támogatására 144 m3

mennyiségű keménylombos tűzifa megvásárlásához.

• 104/2020. (VIII.26.) sz. KT határozattal döntött a 2020. 09.01-

től induló óvodai 4. csoport dajka létszámfejlesztésének jóváha-

gyásáról és elfogadásáról.

• 105/2020. (VIII.26.) sz. KT határozattal döntött a Kinizsi Hor -

gászegyesület támogatási kérelmének jóváhagyásáról és elfo-

gadásáról 50.000 forint összegben.

• 106-108/2020. (VIII.26.) sz. KT határozatban zárt ülés keretein

belül döntött a bérlakásokkal és egyéb kérelmekkel kapcsolatosan.

Megalkotta az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

2/2020.(II.13.) rendeletének módosításáról szóló 12/2020.

(VIII.27.) önkormányzati rendeletét. Ennek során az önkormányzat

költségvetését kiigazította.

A 2020. év szeptember 9. napján tartott rendkívüli, nyilvános

testületi ülésen:

• 110/2020. (IX.9.) sz. KT határozatban döntött a Magyar Falu

Program MFP-BJA/2020 kódszámú pályázat keretein belüli

önkormányzati járdaépítés, felújítás anyagbeszerzése tárgyá-

ban kivitelező kiválasztásáról, amely kapcsán a Schneider

Invest ment Kft.-t hirdette ki nyertes ajánlattevőként.

• 111/2020. (IX.9.) sz. KT határozatban döntött a Magyar Falu

Program MFP-BJA/2020 kódszámú pályázat keretein belüli ön -

kormányzati járdaépítés, felújítás anyagai beépítésének, kivite-

lezési munkálatainak tárgyában kivitelező kiválasztásáról, amely

kapcsán a Schneider In vest ment Kft.-t hirdette ki nyertes aján-

lattevőként.

• 112/2020. (IX.9.) sz. KT határozatban döntött a Magyar Falu Prog -

ram MFP-ÖTU/2020 kódszámú pályázat keretein belüli önkor-

mányzati útépítés, felújítás tárgyában kivitelező kiválasztásáról,

amely kapcsán a Bitunova Kft.-t hirdette ki nyertes ajánlattevőként.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a testületi ülések jegyzőkönyvei,

az előterjesztések, a hangfelvételek, továbbá a polgármesteri dön-

tések, 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 olda-

lakon! 

Polgármesteri beszámoló

Tisztelt Mártoni Polgártársaim!
Június elején a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Közép-
Du na-Völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársaival a szigetszent-
mártoni üdülőterület parti sávjának állapotával kapcsolatos egyez-
tetésen, munkamegbeszélésen, álláspontunk kialakításán vettem
részt.

Június végén került sor a szigetbecsei Óvoda átadó ünnepsé-
gére, melyre településünk képviseletében kaptam meghívást. A
meghívásnak örömmel tettem eleget.

Július hónap első nagy eseménye volt a Dömsödi Hulladék-
gaz dálkodási Társulás ülése, ahol a hulladékszállítás országos
szintű átalakításáról hallhattunk. A hulladékgazdálkodás rendezé-
se országosan komoly változások előtt áll. 

Megbeszéléseket folytattam a Vodafone cég képviselőivel a
Művelődési Házban lévő bérleményük bővítése ügyében.

Július 10-én Vellmar testvérvárosunk polgármestere és tűzoltó-
parancsnoka valamint testvérvárosi tűzoltók látogattak hozzánk. A
délelőtt folyamán ismerkedő beszélgetésre került sor a hivatalban,
az esti órákban pedig a Művelődési Házban a péntek esti zenés
programon láttuk vendégül őket.

Szigetcsépen a Civil Információs Centrum tájékoztatóján vettem
részt a Magyar Falu Program civil szervezetek számára kiírásra
került pályázataival kapcsolatban.

A hónap végén kiemelten fontos megbeszéléseim egyike volt a
DPMV Zrt. döntéshozóival a további együttműködés irányairól
szó ló megbeszélés, ahol szó esett többek között a településünk
ivóvízhálózatának felújításáról, a közkutak ismételt üzembe helye-
zésének lehetőségeiről és a csatornahálózat lakosság általi hasz-
nálatának problémás helyzeteiről is.

A másik nagyon eredményes beszélgetésen a MÁV-HÉV He lyi -
érdekű Vasút Zrt. döntéshozóival, a településünk HÉV állomásai-
val és kapcsolódó zöldterületeivel kapcsolatban Együtt mű ködési
Megállapodás-tervezet született, mely hamarosan aláírásra kerülhet.

Augusztus hónapban Varga Viktóriával, Ráckeve alpolgármes-
ter asszonyával és a DTKH képviselőjével az Angyali-szigeti la -
kos sági hulladékelhelyezésről folytattunk megbeszéléseket,
számba vettük a lehetőségeket a szigetről – a hulladék megbíz-
ható és fenntartható – szolgáltató felé juttatásáról.

Az RSD Viziközmű Társulás két munkamegbeszélésén is részt
vettem ebben a hónapban, a legfontosabb feladatunk, az üdülőte-
rületen lévő ingatlanok csatornára való rákötésének száma növe-
lése ügyében. A rákötéseket más módon is ösztönözzük, hogy a
pályázati támogatást ne kelljen a későbbiekben visszafizetni.

Augusztus 19-én ünnepség keretében a Művelődési Házban
elkészült fedett szabadtéri színpad átadására került sor, az ünnep-
ségre elfogadta meghívásunkat térségünk parlamenti képviselője,
Bóna Zoltán is, aki ünnepi beszédet is mondott. Augusztus 20-án
a Ráckeve-Szigetbecse-Szigetújfalu-Szigetszentmárton egyház-
község szervezésében ünnepi misén vettünk részt Szigetújfa lu -
ban, amit ünnepi ebéd követett.

A hónap végén a Rafás-szigeti ingatlantulajdonosok képviselői-
vel került sor megbeszélésre többek között a hulladékelhelyezés
és a parkolási gondok megoldási lehetőségeinek ügyében. Re -
méljük, hogy sikeres lesz az együttműködés, a jó szándék meg-
van mindkét fél részéről.

Szeptember elsején a Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Könyvtárban, valamint a Gesztenyés Óvodában
megnyitották az új tanévet. A régi szép szokás szerint, a volt nagy-
csoportos óvodásokat a nyolcadikosok kísérték el az iskolájukba.

A Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület éves közgyű-
lésére szeptember 2-án került sor Bugyi községben, ahol a telepü -
lé sünket képviseltem.

A Ráckevei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezető-
jével, Schwarcz Gáspárral, a települési közmunka bővítésének a
lehetőségeiről tartottunk munkamegbeszélést.

Szeptember 12-én az immár harmadik Szigetszentmártoni Fu -
tó napon vettem részt, sikeres, érmekkel és mozgással teli napot
tudhatunk magunk mögött.

Fontosnak tartjuk az önkormányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztéseket, ezért 85% támogatottságú pályázatot nyújtottunk be a
Völgy utca, a Bartók Béla út és a Telkes utca belterületi utak fel-
újítására. Sajnos, itt csak felújításra írtak ki pályázatot, földes útból
aszfaltos út építésére ez a pályázat nem nyújt lehetőséget. Ez a
pályázat még nem került elbírálásra.

Munkatársaimmal a Magyar Falu Programban 100% támoga-
tott ságú pályázatokat készítettünk elő és nyújtottunk be. 

Pályáztunk az óvodaudvar fejlesztésére, 4,86 M Ft értékben.
Zöldterületi munkákhoz eszközbeszerzésre pályáztunk, 7,38 M

Ft értékben. Ez a két pályázatunk sajnos nem kapott támogatást.
Faluház (Polgármesteri Hivatal épülete) fűtéskorszerűsítésére,

tető héjalás cseréjére, előtér burkolat cseréjére, felújítására pá -
lyáztunk, 32,134 M Ft értékben. 

A községi temető ravatalozójában a kegyeleti hűtő cseréjére
pályáztunk, 1,58 M Ft értékben.

Ezek a pályázatok még nem kerültek elbírásra.
Bencs Tamás polgármester
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Továbbra is a német nemzetiség 

szolgálatában!

Szeptemberben elindult az új tanév. A gyermekek soha nem

látott izgalommal vették birtokba az iskolapadokat és várták

a találkozást osztálytársaikkal, tanáraikkal. Volt azonban

olyan tanítónő, akit hiába vártak nagyon sok szeretettel visz-

sza a kisdiákok, az új tanévben a tanórákon már nem fognak

vele találkozni. Lőrincz Istvánné, Ani néni befejezte pedagó-

giai pályafutását, hiszen a tavaszi félév befejeztével nyuga-

lomba vonult. Ani néni 1981-ben szerezte tanitó diplomáját a

Budapesti Tanítóképző Főiskolán. 1993-tól tanított Szi get -

szentmártonban. 1996-ban nemzetiségi tanító végzett séget

szerzett a bajai Eötvös József Főiskolán. Ani nénit a gyerme-

kek nagyon sok szeretettel nyüzsögték körül a tanórán kívül

is. Egykori diákja visszaemlékezése szerint na gyon felké-

szült, alapos, kedves, kellő mértékben szigorú pe da gógus

volt. A nemzetiségi oktatásban és programok szervezésében

nagyon nagy részt vállalt magára. A regionális nemzetiségi

szavalóversenyekre felkészített diákjai közül többen megyei,

sőt országos fordulóba is bejutottak. Húsz évvel ezelőtt kez-

deményezője volt az azóta hagyománnyá vált Szent Márton

Hét és azt záró esemény, a lampionos felvonulás megrende-

zésének. A legfontosabb, amit az alapos és lelkiismeretes

munkája mellett tanulhattunk Ani nénitől, az az odaadó, szol-

gálatkész és tiszteletteljes hozzáállás, amit tanúsított felada-

tainak ellátása során. Soha nem a babérok learatása, hanem

a minőségi munka volt számára az elsődleges. 

Köszönjük eddigi nemzetiségi pedagógusi munkáját. Mint

pedagógus, iskolánk elbúcsúzott tőle, de munkásságát a

német nemzetiségi kultúráért továbbra is folytatja a Német

Nemzetiségi Önkormányzat Szigetszentmárton képviselő-

testületének aktív tagjaként. 

Köszöntünk Ani néni, és továbbra is számítunk Rád! 

Ez egy ilyen nyár, csupa szórakozás…

Hát… sajnos nem egészen! Kultúrcsoportjaink bemutatko zá si

lehetőségei az idén nyáron nagyon korlátozottak voltak.

Rengeteg vidéki fellépésük elmaradt. A Sankt Martin tánccso-

portnak a vidéki programokon kívül két külföldi, egy németor-

szági és egy erdélyi turnéról is le kellett mondania.

Ha korlátozott létszámú közönséggel is, de Szigetszent-

már tonban a hagyományos zenés nyáresti rendezvénysoro-

zatok megrendezésre kerültek. A Mártoni Fúvószenekar által

rendezett Sramlipartit a művelődési ház udvarán, a Sváb han-

gulatokat pedig a Castrum Vendégház kerthelyiségében

élvezhette a tisztelt közönség, melynek házigazdái a Sankt

Martin és Hexerei tánccsoportok, illetve a Lohr Kapelle voltak. 

GJU fiataljaink minden lehetőséget megragadtak, hogy

segítségünkre legyenek a programok megszervezésében. A

fiatalok nem csak hazai pályán aktivizálták magukat. Fel -

kérést kaptak, hogy segédkezzenek a Hartyáni Sváb

Fiatalok Baráti Köre sütőtáborának záróeseményén a baráti

kör 7. születésnapján megszervezett vetélkedő lebonyolítá-

sában. Örömmel vettek részt a munkában. Nagyon izgal-

mas, szórakoztató hagyományőrző játékokból állították

össze a feladatokat.

Ez egy ilyen nyár volt. Nem volt csupa szórakozás. Ke-

vesebb volt a program, de annál nagyobb az izgalom, a lelke-

sedés és az öröm, mikor végre egy-egy eseményen felszaba-

dultabban találkozhattunk.

Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei

Lőrincz Istvánné két régi tanítványával Sváb hangulatok a Castrumban

A szigetszentmártoni Német Hagyományőrző Egyesület

szeptember 3-ára Esztergom és Visegrád nevezetes -

ségeit érintő autóbuszos kirándulást szervezett. A kirán-

duláson résztvevő Német Nemzetiségi Kórus tagjai az

Esztergomi Bazilikában egy gregorián énekkel tették

emlékezetessé a napot.

A koronavírus éve viszont azzal teszi magát emlékeze-

tessé a kórus életében, hogy az évenként változó hely-

színeken rendezett kórustalálkozó, amit idén Mártonban

rendeztünk volna, sajnos tavasszal is, ősszel is el kellett

maradjon. Talán jövőre sor kerülhet rá!
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Aki mer, az nyer

Mialatt a kulturális élet kicsit lelassult, a munka nem hagyott

sok pihenésre alkalmat. A lelkesedés, az újabbnál újabb fej-

lesztési lehetőségek felfedezése és megragadása azonban

feledtette velem a fáradtságot. Nem beszélve az eredmé-

nyekről, amelyeket sikerült elérni. Rengeteg pályázatot fedez-

tem fel és nyújtottam be, melyek által német nemzetiségi ön -

kormányzatunk előtt megnyílt a lehetőség, hogy intenzíveb-

ben támogassuk iskolánkat, óvodánkat, a gyermekeket és

falunk szépítésében is részt tudjunk vállani. Örömmel tölt el,

hogy elnökségem első éve alatt az eddig szokásos gazdálko-

dáshoz képest (3-4 millió forint) a pályázatokon nyert támo-

gatások már több mint 6 millió forinttal növelték vagyonunkat.

Ezen kívül még több mint 3,5 millió forint várományosai va-

gyunk a beadott pályázatok alapján. 

Hogy mi is lesz ezzel a sok pénzzel? 3 millió forintból elkor-

hadt régi útszéli keresztünket cserélhettük ki, mely új lépcsőt

és kovácsoltvas kerítést is kap. Az összeg fennmaradó részé-

ből új, természetes kőzetből készült útszéli kereszt állítására

kerül sor a falu Ráckeve felé eső végén.

1,6 millió forint érkezett arra célra, hogy két végzős osztá -

lyunknak 3 napos „Sváb kaland”-ban legyen részük utolsó

tanévük őszén. A táborban a diákok többek közt felkészülnek

a tavasszal új hagyományként első alkalommal megrende-

zésre kerülő ballagóbál nyitótáncára. Lehetőségük lesz a

csa  ládfakutatás módszereinek megismerésére, lovaskocsis

városnézésre, túrázásra, készíthetnek sváb süteményeket és

esténként játékos vetélkedőkön szórakozhatnak, melyeken

nyelvtudásuk fejlődhet és a hagyományőrzéssel kapcsolatos

ismereteik bővülhetnek, felelevenedhetnek.

A fent említett két pályázaton a Bethlen Gábor Alapkezelő

Zrt. és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

támogatását élvezhetjük.

1,5 millió forintot nyertünk eszközbeszerzésre, melyet a

BMI (Bundesministerium des Inneren – Német Belügymi-

nisztérium) támogat a Magyarországi Németek Országos

Önkormányzata ajánlásával. A bíráló bizottság visszajelzése

szerint a pályázaton az észak-magyarországi régió legprecí-

zebben elkészített, legjobb pályázati anyagát állítottam össze

német nyelven. Az eszközök az óvoda, nagyobb részben pe -

dig az iskola használatába kerülnek. Négy laptop, két magnó,

projektor, hangfalak, erősítő, keverőpult, mikrofonok és kie -

gészítő kellékeik megvásárlására nyílik lehetőségünk októ-

berben.

További pályázatok, melyek elbírálására várunk: 1,5 millió

forint regionális és helyi nemzetiségi programsorozat, meg-

szervezésére, 1,9 millió forint gyermek és ifjúsági zenekar

alapítására, melyből tanulói hangszerek vásárlása, egyenru-

ha készíttetése és a tandíj támogatása lehetséges, 300 000

forintot pedig két alsós osztály 1 napos tanulmányi kirándulá-

sára pályáztam, melyet Solymáron tervezünk megvalósítani. 

Továbbra is felkutatok és megragadok minden előforduló

alkalmat, ami segíti Szigetszentmárton és a helyi nemze-

tiségi kultúra fejlődését, hiszen erre esküdtem fel. Megte-

szek mindent azért, hogy gyermekeink részére itt Sziget-

szentmártonban minden lehetőséget biztosítsak, amely a né -

met nemzetiségi szervezeteken keresztül elérhető számunk-

ra. Köszönöm bizalmukat!

Szigetszentmárton és a német nemzetiség szolgálatában:

Rierpl Erika / elnök 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Szigetszentmárton

Nevelés, oktatás

Új csoportok a Gesztenyés óvodában

A nevelési tervünknek megfelelően a nyári időszakban legin-

kább az udvaron voltunk, hiszen nagy melegben a nagy fák

árnyékában a legjobb. A helyi sajátosságokat figyelembe véve

olyan programokat találtunk ki, amelyek a gyermekek nagy

örömére szolgáltak: sarazás, vízfüggöny, piknik pléd kialakítá-

sa stb. A jelenlegi különleges helyzetre való tekintettel igye-

keztünk tevékenységeinket úgy megszervezni, hogy az előírt

szabályokat betarthassuk. 

Ebben az időszakban kialakítottuk a negyedik csoportszobát,

amelynek munkálataiban minden óvodai dolgozó részt vett.

Elsőként a sószobát telepítettük át az addigi nevelői szobába,

az iroda pedig visszakerült korábbi helyére. Az új csoportszoba

kialakításának elsődleges és legfontosabb célja az volt, hogy

minél több gyermeket tudjunk biztonságosan, megfelelően

nagy térben fogadni. Ezzel négy csoportos intézménnyé vált

óvodánk. Örömünkre, erre egyre nagyobb az igény. 
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A nyár végének közeledtével, az iskolába menő gyermekek

búcsúzó ajándékainak elkészítése került előtérbe. Mint min-

den évben, hagyományainknak megfelelően, most is az ösz -

szegyűjtött, egyénre szabott mappákban vihették haza az

egész éves munkáikat a gyermekek, amit idén nem az évzá-

ró alkalmával kaptak meg a különleges helyzet kialakulása

miatt. Ebben az évben tarisznya helyett óriási tölcsérben kap-

ták meg a tablóképet, homokot a homokozóból, pogácsát, és

több apró ajándékot az iskolakezdéshez. 

Szeptember elsején, reggel 8 órakor kezdődött a búcsúzta-

tó. Meghatódva, ünneplőbe öltözve vártuk szép hagyomá-

nyunknak megfelelően a nyolcadik osztályos tanulókat. Meg -

ér kezésükkor az intézményvezető és a kis- és középső cso-

port búcsúztatója után rövid műsorral köszöntek el az iskolá-

ba induló volt nagycsoportosaink. Apró figyelmességként két

gyermek virággal köszöntötte a tanítókat. Ezután a nyolcadi-

kos diákokkal együtt, kézen fogva átkísértük az elsősöket az

iskolába, ahol érzékeny búcsú után elköszöntünk tőlük.

Várkonyi Lászlóné Móni néni óvodapedagógus

A sajátos helyzetre való tekintettel, minden feladatunknak

eleget teszünk, csak persze sajátosan.

Elkezdődött a 2020/2021-es nevelési év. Négy csoportot

indítottunk, a zsúfoltságot elkerülve. A tavaszi online beirat-

kozás alkalmával 34 gyermeket irattak be szüleik az óvodá-

ba. Szeptemberben még ketten jelentkeztek. Így a csoportok

a következőképpen alakultak: kiscsoport 16 fő, kis-középső

csoport 22 fő, nagy-középső csoport 24 fő, nagycsoport 25 fő.

Összesen 87 gyermek. Természetesen a jelen helyzetben

több hiányzó van. Óvodánkban a törvény szerinti óvódape da -

gó gusi létszám nincs betöltve, további három óvónőt keresünk

a csoportbővítés miatt. Minden dolgozótól nagy odaadást és

áldozatos munkát kíván ez a különleges helyzet.

A Ráckevei Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei az óvo-

dával karöltve már sokadik alkalommal felmérték az 5 évet

betöltött gyermekek képességeit. Logopédiai és tanulási ké -

pesség-vizsgálatot készítenek, javaslatot tesznek, hogy a kö -

vetkező nevelési évben kinek milyen fejlesztésre, felzárkózta-

tásra van szüksége.

Szeptember első hetében egy vidám, zenés rendezvényen

vettünk részt az óvoda udvarán az iskolások első és második

osztályával közösen. 

A szülői értekezleteket is ezen a héten tartottuk, rendhagyó

módon online formában. Hittan foglalkozásokat katolikus és

református hitoktató heti 1-1 alkalommal látja el most is. A

munkánkat megújult erővel végezzük. 

Kívánok mindenkinek eredményes munkát és jó egészsé-

get az új nevelési évben! 

2020. szeptember 10.

Veres Lórándné Kovács Györgyi óvodavezető

Új elsősök, új tanév az iskolában

Kicsit szomorkás volt az időjárás a tanév első napján, de ez

nem befolyásolta a tanévkezdést, szeptember 1-én elkezdő-

dött a 2020-2021-es tanév.

A nyári szünet mind a 11 hetében számos programot szer-

veztek pedagógusaink az iskola tanulóinak, akik pihenhettek,

tanulhattak, sportolhattak, evezhettek, kézműves foglalkozá-

sokon vehettek részt. Köszönöm minden pedagógusnak és a

segítőiknek a fáradságos munkáját, akik a szünidőben tartal-

mas és élménydús programokat szerveztek a napközis tábo-

rokban pihenő gyerekeknek.

A 2020/21-es tanévet 190 tanuló kezdte el a Szigetszent -

már toni Általános Iskolában, 10 osztályban és 4 délutáni nap-

közis csoportban.

Régi iskolai szokás szerint első tanítási napon az új első-

söket nyolcadikosaink kézen fogva kísérték át az óvodából az

iskolába. 21 elsős kezdett nálunk, akikhez osztályfőnökként,

új tanító néniként Vesze Gabriella érkezett. 

Elsőseink: Balla Dávid, Balogh Ádám Zoltán, Erdődy-György

Domán, Földi Viktória, Gencsi Tibor, Illés Zsófia Panna, Józsa

Boglárka, Kiss Viktória Dalma, Légrádi Júlia Maja, Leidl Marcell,

Lőrincz József, Nagy Ádám, Naszvadi Oláh Szonja, Olár

Noémi, Pereczes Panna, Pintér Bianka, Schneider Örs, Séra

Péter, Sipos Alíz, Szenczi Benett, Tóth Mira.

40 év tanítás után nyugdíjba vonult Lőrincz Istvánné és

Fábián Ilona kolléganőnk. Ők már nem kezdték el velünk az új

tanévet. Köszönjük nekik odaadó munkájukat és aktív, ugyan-

akkor nyugodt és boldog nyugdíjas éveket kívánunk nekik! 

A tanévkezdésre intézményünkbe további három új pe-

dagógus és egy pedagógiai asszisztens is érkezett: Csótiné

Mádai Rita, magyar-orosz szakos tanár, Lachné Czanik

Zsuzsanna tanítónő, Májer Edit Erzsébet tanítónő, Szabó

Károlyné pedagógiai asszisztens.

Iskolánkban tanít idéntől Balaton Tamás fizika és Deák

István Csaba kémia szakos tanár óraadóként. 
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Az új tanév mindig új fogadalmakkal jár, hogy most jobban

tanulok, mint tavaly, nem hagyok mindent az utolsó pillanatra,

sokkal szorgalmasabb leszek! Szeretnénk, ha ezt mindenki

meg is tartaná és a lehető legjobban sikerülne ez a tanév,

hogy jövőre még több kitűnő és jeles tanulmányi eredménnyel

büszkélkedhessetek.

Tavalyi tanév végén elballagott nyolcadikosainknak sok

sikert kívánunk új iskoláikban is, az idei tanévhez pedig szor-

galmat, kitartást és szép eredményeket iskolánk minden tanu-

lójának!

Ahhoz, hogy a tanulóink jól vegyék az akadályokat, ter-

mészetesen szükséges a családi háttér, az odafigyelés, a szü-

lői biztatás és támogatás.

Az idei tanévre különösen igaz az, hogy felelősek vagyunk

egymásért, figyeljünk egymásra! Bízom abban, hogy egymást

segítve, a tervezett programok sikeresek, jó hangulatúak

lehetnek és az idei tanévben is együtt, közösen dolgozva meg

tudjuk majd valósítani elképzeléseinket!

Ehhez a munkához kívánok pedagógusainknak, tanulók-

nak és a szülőknek is kitartást, töretlen hitet, elkötelezett-

séget!

Fokiné Fehér Edit intézményvezető

A Szent István napot Szigetszentmárton újabb hagyománya

szerint az ünnep előestéjén, egyházi latinul: vigiliáján tartotta

a falu. (A szó virrasztást jelent és bevett szokás nagy egyházi

ünepek előtt, de Szent István királyunk ünnepe előtt nem.

Nagy nemzeti ünneppé is csak az I. vh végétől önálló Magyar

Állam nyilváníthatta első királyunk halálának 900. évforduló-

ján, az 1938. évi XXXIII. törvénnyel. A budapesti rendezvé-

nyek látogatását lehetővé tevő előző napi ünneplést közsé-

günk világi vezetősége honosította meg.) Az idei összejövetel

különleges volt az újra feltámadó koronavírus miatt. Az ünnep

helyszíne a nagyobb tömeget is befogadó, szokásos Duna-

part helyett a jobban körülhatárolt Kultúrházba került. Ez alkal-

mat kínált arra, hogy egy nagy műsorral avassuk fel közössé-

gi színterünk megújult szabadtéri színpadát, technikáját és új

székeit, amit a kormányzat Magyar Falu Programján nyertes

pá lyázatunknak köszönhetünk. Összeállítása a szoros határ-

idő miatt intenzív közös munka volt, melyet még az előző tes-

tület felügyelt. Tartalmára az érintett intézmény vezetőjeként

készítettem javaslatokat, aminek részletes kidolgozását a pá -

lyázatmanagement részére Bihari Cecília műszaki előadó

koordinálta és hajtotta végre. A hangosítás, a világítástechni-

ka és a székek világába nekem kellett elmerülnöm. Az építés

a pályázati és a felhasználói követelményeknek megfelelő

megtervezéséhez mérnöki és kivitelezői segítségre volt szük-

ség. Országgyűlési képviselőnk is hozzájárult javaslataival a

sikeres pályázathoz. A szabadtéri színpad kivitelezését a

Schneider Investment Kft. végezte a Kulti tavaszi víruszárlata

alatt. A Magyar Falu Program más célkitűzéseire beadott

pályázataink is értek el sikereket, mint ezt köszöntőjében pol-

gármesterünk említette is. Az ünnep programját úgy állítottuk

össze, hogy a Mártoni Fúvósok fanfárjai és a Himnusz után

Bencs Tamás polgármester úr és Bóna Zoltán országgyűlési

képviselő úr celebrálják a köszöntőt, az ünnepi beszédet és az

ünnepélyes átadást, majd a leggyakoribb felhasználók, az

előadóművészet valamely ágát gyakorló büszkeségeink átve-

szik a színteret. És így került sorra egymás után a Német

Nemzetiségi Kórus műsora és a Monarchia Komolyzenei

Egye  sület vonósnégyesének koncertje, a Babszemek és a

Lustige Kinder nemzetiségi gyerektánccsoport, a Hexerei és a

Sankt Martin Német Nemzetiségi Tánccsort előadásai, vala-

mint a Mártoni Fúvósok és a Lohr Kapelle fellépése. És a

sztárvendég Kovács Kati koncertje sem független helyi érté-

keinktől, mert a Monarchia Szimfonikus Zenekar és vezetője

Schuszter Andrea, akinek, illetve egyesületének a komolyze-

nei programjainkat köszönhetjük, állandó fellépője a Kovács

Kati életműkoncerteknek mintegy öt éve. Ezen a koncerten

átélhettük, hogy a művésznő fellépései rendre miért olyan

sikeresek. Mert jó. Utána külön programként még retro diszkó

következett.

Kultúr Márton

Augusztus 20. ünneplése

Két haiku

Kívül fúj a szél.

Semmi sincs körülötte.

Hát honnan tudom?

Kívül fúj a szél.

Semmi sincs körülöttem.

Egyre hallgatunk. L.P.



Hazánkban augusztus 20-a az a kivételes alkalom, amelyen

olyan történelmi eseményre emlékezhetünk, amely nem hordoz -

za magában a negatív végkifejlet keserűségét. Államalapí-tá -

sunk ban az egységes magyar nemzet megszilárdulásának és

fennmaradásának egyik legalapvetőbb mérföldkövét ünnepeljük.

Közös örömünk és büszkeségünk lehet, hogy egy olyan országot

mondhatunk hazánknak, amelynek több mint 1000 éve lefektet-

ték alapjait, és amely már akkor kinyilvánította, hogy egy keresz-

tény értékekre épülő, független nyugati állam kíván lenni. 

Kijelenthetjük tehát, hogy augusztus 20-án helye van az

örömnek, büszkeségnek és a jó hangulatú közösségi

programoknak. Mindazonáltal idén a szokásosnál is több

okunk van ünnepelni országos és helyi szinten egyaránt.

Az elmúlt hónapokat globálisan is meghatározó és

tematizáló járványhelyzet kapcsán – az áldozatok és hoz-

zátartozóik iránti kegyelet és részvét mellett – hálával

nyugtázhatjuk, hogy a védekezést irányító és abban aktívan részt-

vevők bátorságának, áldozatkészségének és tehetségének, vala-

mint a teljes lakosságra jellemző fegyelmezettségnek és szolida-

ritásnak köszönhetően Magyarország jól kezelte a mö göttünk álló

kihívásokat és megpróbáltatásokat. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt

évtizedekben aligha volt olyan komplex és precedens nélküli vál-

sághelyzet, amelyet a koronavírus okozott Hazánkban és az

egész világon. Az emberek egészsége, mindennapos élete és

szabadsága, a gazdaság, így mindannyiunk megélhetése, a köz-

igazgatás működőképessége egyidejűleg olyan veszélyeknek és

korlátozásoknak voltak és vannak kitéve a járványhelyzet miatt,

amelyekhez hasonlót legfeljebb egy háború tud produkálni.

Sajnálatos módon még nem tudhatjuk magunk mögött a válsá-

got, sőt még azt sem mondhatjuk, hogy látjuk az alagút végét. Azt

azonban hálával és büszkeséggel állapíthatjuk meg, hogy képe-

sek vagyunk a helyzet kezelésére, kellő fegyelmezettséggel

fokozatosan visszatérhet életünk a régi medrébe, valamint felké-

szülten és reménységgel tekinthetünk a jövendőbe. Meg győ ző -

désem, hogy az összes veszteség és nehézség ellenére van

okunk a hálára, örömre és derűlátásra. Őszintén örülhetünk annak,

hogy a hónapokig tartó bezártság és elszakítottság után egyre szé-

lesebb körben élvezhetjük szeretteink társaságát és a közösség-

hez tartozást. A hála is helyénvaló azért, hogy miként 1000 éves

történelmünk során számtalanszor, a történelem Ura nemcsak

kihívások elé állította a magyarságot, de megadta a problémák

leküzdéséhez és a megmaradáshoz szükséges erőt is. Kívánom,

hogy az államalapításunkra való közös emlékezés erősítse

mindannyiunkban azt a szolidaritást, áldozatkészséget és jó

reménységet, amelyre az előttünk álló időben szükségünk lesz!

Az elmúlt időszak – többet között – azt is nyilvánvalóvá tette,

hogy az egyre fejlődő és tért nyerő infokommunikációs lehető-

ségek ellenére az embereknek alapvető igénye és szüksége van

a személyes kontaktusokra és élményekre, valamint a közössé-

gi tevékenységekre. Éppen ezért a mai napon azt is ünnepelhet-

jük, hogy e település a Magyar Falu Program keretében megújult

művelődési házzal gazdagodott, amely az elkövetkező években

méltó körülmények között tud helyet adni a legkülönbözőbb

közösségi alkalmaknak, lehetőséget biztosítva arra, hogy a

magyar és egyetemes kultúra gazdagságát és szépségét az arra

fogékony polgárok megismerjék. Kívánom, hogy a felújított épü-

letet az intézményben dolgozók elkötelezettségének és a polgá-

rok aktív érdeklődésének köszönhetően a kultúra és összetarto-

zás jóérzésének örömével használják. 

A nyugati társadalmakban biztosan, de feltételezhető-

en a legtöbb kultúrában a születésnap egy olyan alkalom,

amely valamiféle közös ünneplésre és visszaemlékezés-

re ad okot. Fontos, hogy a születésnap megünneplése

nemcsak a múltba való visszatekintés és hálaadás,

hanem a jövőre vonatkozó reménység és jókívánság

kifejezése is. Ennek egyik anyanyelvünkben és szokása-

inkban rejlő ékes bizonyítéka, hogy az ünnepeltnek ilyenkor azt

kívánjuk, hogy az „Isten éltesse sokáig!”. E köszöntés helyénva-

lóságát bizonyítja, hogy e néhány szóban nemcsak jóakaratunk-

nak adunk hangot, de azt kifejezzük, hogy életünk sorsa kinek is

a kezében van. Éppen ezért, miközben ünnepeljük Magyar or -

szág születésnapját, kimondva vagy kimondatlanul kívánnunk

kell, hogy a Jóisten még sokáig éltesse nemzetünket, nem felejt-

hetjük el azonban azt sem, hogy a nemzet megmaradása mind-

annyiunk közös feladata. A mi kötelezettségünk, hogy az elkö-

vetkező generációknak továbbadjuk a hit, az értékek, a kultúra

és Hazánk iránti elkötelezettség és áldozatkészség fontosságát.

Csakis így leszünk képesek hosszútávon megvédeni magunkat

a globalizáció, a radikális liberalizmus, a migráció és az önfel-

adás nemzetromboló veszélyeivel szemben. Meggyő ző  désem,

hogy e mai ünnepség és a most megújult művelődési ház azt a

célt is szolgálja, hogy e nem könnyű kihívásban helyt tudjunk

állni. Ennek reményében kívánok minden jelenlévőnek tartal-

mas ünneplést és örömteli programokat. 

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő 
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Bóna Zoltán képviselő úr ünnepi beszéde



„A hatvanas években nyár felé tetőzött az ifjúsági probléma…” írta Bereményi Géza és énekelte Cseh Tamás a ’70-es évek végén,
utalva arra a helyzetre, amit a baby-boom generáció felnövése világszerte, a ’68-as eseményekre reagáló létező szocializmus Kelet-
Európában és a konszolidációra törekvő Kádár-rezsim hazánkban együttesen eredményezett: az ifjúságra való nagyobb odafigyelést,
megnyerésükre, elfoglalásukra való törekvést. Felvirágzott az ifjúsági klubélet, nevezetes lett a budai Ifipark, 1969-ben tették le a zán-
kai Úttörőváros alapkövét, de a döntés és a tervezés ezt jóval megelőzte. Az úttörő mozgalomban máshol is támogatást nyertek újítá-
sok, ha akadt olyan agilis vezető, aki biztosítani tudta az iskola, a tanács és a pártbizottság illetékeseinek támogatását.

Szigetszentmártonban a viziúttörő élet kibontakoztatása érdekében Nyéki Károlynak, Karcsi bácsinak sikerült e feltételek megterem-
tése. Valószínűleg támaszkodhatott környékbeli, lacházi, ráckevei és más tapasztalatokra. Mint testnevelő és igazgató biztosította az
intézményi hátteret, a tanácstól kapott Duna-parti, vízreszálláshoz és hajótárolásra alkalmas területet, az Úttörő mozgalomtól támoga-
tást eszközök beszerzésére. Az iskolások és az ifi korosztály is vetélkedett, hogy ki vehet részt ebben a kalandban, ami dicsőségnek
számított. A szülők társadalmi munkával, méginkább megengedő hozzáállásukkal támogatták a csoportot, hogy gyerekeik mégis „hazai”,
ellenőrzött és biztonságos körülmények között élhessék meg szabadságvágyukat, és így tovább. A vállalkozás sikerre volt ítélve. Karcsi
bácsi aztán „feljebb” került járási szintre, és a rövid ideig helyi vezető nélküli vizi úttörőség húgát, Nyéki Ilonát, Farkasné Ili nénit arra
késztette, hogy betöltse ezt a hiányt, a szükséges tanfolyamokat elvégezve és vizsgákat letéve, az iskola új vezetése által támogatva e
csodás kis csapat vezetője legyen. Karcsi bácsi aztán is ellátogatott a versenyekre és túrákra, de a mindennapokban, a felkészülésben
nem tudott részt venni.

Az 50 éves jubileum csónakházi megünneplését, az érintettek összejövetelét sajnos a koronavírus megakadályozta, de később biz-
tosan sor kerülhet rá. Viszont kölcsön kaphattam Bíró Csabától, a csónakház jelenlegi mindenesétől azt a fénykép-anyagot, ahonnan
az illusztrációk származnak és aminek feldolgozása során ez a kis írás is született. Folytatását tervezzük pl. a fényképek kiállításával és
a róluk tudható minden információ összegyűjtésével. Mert ez egy igazi helyi értéktár. 

Kultúr Márton
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A logón 1970 az alapítás éve, de az

2010-ben a 40. évfordulóra készült hiva-

talosan a Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport

Közhasznú Egyesület részére, akik jog-

utódjai a Danubius viziúttörő rajnak. A

viziúttörő élet viszont korábban kezdőd-

hetett.

A legelső (1972?) csoportképen balról jobbra felül: Selmeczi Imre, Brünner Rudolf, Stroh -

mayer József (Öcsi), a túra gh főnöke, nem mártoni, Lerner Éva, Neudold Anikó, Stroh -

ma yer Magdolna, Winkler Klára, Tuboly Beáta, alsó sor: Lőrincz István, Dorogi Péter,

Gózon Imre, Appel Anci, Pap János, Appel Mária, Heilmann Katalin, Polgár Gyöngyi.

Ugyanezen a Petőfi Duna-túrán zsilipelés Tassnál, a képen sikerrel azonosítottuk balról

jobbra, alulról felfelé Dobosi Erzsébetet, Lerner Évát, Winkler Klárit, Neudold Anit és

Tuboly Beát.

A Mártoni Vizesek félévszázados jubileuma
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Édesapám, Molnár József 1922. november 17-én született földműves szülők

gyer mekeként a Heves megyei Nagyrédén. Tehetségére, rajztudására és agyag-

ból formált figuráira elemi iskolás korában figyelt fel tanító nénije. Megkérte a kis

„csodagyerek” szüleit, hogy támogassák gyermekük gimnáziumi tanulmányait.

Bár elkelt volna a segítő kéz a háztáji gazdaságban és a földeken, a szülők tisz-

teletben tartották a tanítónéni kérését. Eladták egyik kis földjüket, abból tudták

megvásárolni a gimnáziumi tanulmányokhoz szükséges holmit, és elvitték őt

lovasszekéren Egerbe. A Ciszterci Rend gimnáziumában mindvégig kitűnő tanuló

volt, kitűnőre is érettségizett, így hálálva meg azt, hogy őt, a falusi parasztfiút fel-

karolta az alma mater, ahová jómódú városi polgárok gyerekei jártak.

Érettségi után a Budapesti Képzőművészeti Főiskolára (ma egyetem) azonnal

felvették, ám a második világháború miatt nem kezdhette meg tanulmányait.

Csodával határos módon megmenekült a hadifogságtól és a határról gyalogosan

tért haza Nagyrédére. Szülőfalujához, falubelijeihez egy életen át szívből jövő

szeretet, ragaszkodás fűzte. Festészetének egyik nagy témája szűkebb hazája

életének, szokásainak, palóc hagyományainak ábrázolása. A főiskolán Bernáth

Aurél volt a mestere és példaképe. 

Szigetszentmártonba a Kőszegvári Kálmán által vezetett budapesti MS Mester

Kör művésztanáraként látogatott el nyaranta. A gyerekekkel a mesés Kis-Duna

partján és a faluban nézelődve keresték a szebbnél-szebb festői témákat. A rajz-

tábor befejeztével zsűrizték a rajzokat, festményeket, és a legjobb munkákat kiál-

lították Budapesten a kör Wesselényi utcai galériájában.

Amikor közeledett 2000, a millennium éve, Apa megkereste az akkori mártoni

plébános urat, Gyula atyát, akinek elmondta, hogy szívesen készítene az ezred-

forduló alkalmából egy mozaikot Szent Mártonról. Az atyával, aki nagyra értékel-

te, hogy Apám latinul köszöntötte őt, beszélgettek egy jót, de a mozaiknak helye

nem lehetett a templom környezetében, mert az műemléki védettség alatt állt.

Így az akkori polgármestert, Lerner Henriket kereste fel, és megkérdezte, támo-

gatnák-e, ha egy Szent Márton témájú mozaikot készítene a hivatal dísztermébe.

A polgármester örömmel fogadta a felajánlást, de támogatást csak anyagi forrás

elnyerése után tudott ígérni. Több kulturális pályázatot írtak ki a millennium kap-

csán, a művelődési ház akkori vezetője, Ray Rudolf meg is nyerte az egyiket. Így

lett pénz a mozaikra, elindulhatott az alkotómunka! 

Apa már korábban is készített mozaikokat. Az első 1982-ben született, két kivá-

ló „mozaikos” képzőművész, Hegyi György és Rácz András segítségével. Tőlük

tanulta a mozaikkészítés fortélyait, technikáját. A rédei szüreti felvonulás motívu-

mait ábrázoló 25 nm-es alkotás Egerben a Szarvas szálló társalgójában látható.

A második mozaik 1983-ban, a Nagyrédei Önkormányzat házasságkötő termébe

készült.

Nagyrédén a kultúrház falát az 1963-ban alkotott sgraffittója (vakolatdísze) éke-

síti. Ez a rédei lakodalom jeleneteit mutatja be. Halála után 2014-ben szülőfaluja

róla nevezte el kultúrházát. Neve ma: Molnár József Közösségi Színtér.

Szent Márton és a koldus – 

a szigetszentmártoni mozaik története

Ifjúkori önarckép
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A mártoni mozaik az első kicsinyített színes vázlattól a beépítésig több mint

egy éven át készült. A színes vázlatról a megvalósítási méretre felnagyítva

szénnel kartonra rajzolta fel a képet. A kartont egy általa készített állvány-

zatra helyezte, amelyet budapesti műtermében állított fel. A szénrajzra pausz

papír került, amelyre ceruzával rajzolta át a vonalakat. A pauszt pedig

homokágyra fektette, amelyen keresztül a kontúrokat átkaristolta a nyirkos

homokba.

Mi 1999-ben családommal Szigetszentmártonba költöztünk. A Dózsa

György utca 24-ben vettük meg Schüszler Flórián házát, ahol volt egy autó-

szerelő műhely is. Apa itt állította fel a homokágyat. Reggel hét órától este

hét óráig törte, rakta, formálta a köveket. Ekkor 78 éves volt. Csodálatra

méltó teljesítmény a három hónap alatt kirakott 12 négyzetméteres mozaik-

kép (3x4 m). Korábban volt segítsége a kőtöréshez, itt Mártonban csak egy-

szer-kétszer tudott neki segíteni barátunk, Sascha Müller festőművész, aki a

mozaik főtémáját, Szt. Márton és a koldus jelenetét közrefogó tizenkét állat-

övi jegy szimbólumaiból egyet ki is rakhatott. Amikor a homokágyon egy

részlet elkészült, saját főzésű csirízzel lekente, arra gézt ragasztott, majd fel-

szabdalta a képet egyenlő méretű négyzetekre és megszámozta azokat. Így

szállították át a polgármesteri hivatalba, ahol egy művész kollégája speciá-

lis vakolatot készített a falra, és abba illesztették bele a négyzetekre dara-

bolt képet. Miután hozzákötött a vakolathoz, lemosták róla a csirízes gézt,

pótolták a véletlen kihullott kövecskéket, végül kifugázták. Így lett kész és a

mozaik elfoglalta méltó helyét. 

Ünnepélyes keretek között adták át a falu közösségének egy festményei-

ből összeállított kiállítással egybekötve. A megnyitót Makovecz Imre építész

vállalta. Én ezekben az években szolfézstanár voltam a mártoni iskolában,

az akkori felső tagozatos tanulókkal Márton-napi dalokat is énekeltünk. 

Ennek az idén 20 éve. A mozaik ma is eredeti pompájában ragyog, és

Szent Márton azóta is áldását adja a menyasszonyokra és vőlegényekre,

akik ebben a teremben tartják esküvőjüket.

Idén novemberben a Márton héten a 20. évforduló alkalmából szeretnénk

egy szép ünnepet tartani, a mozaikot kicsit jobban közkinccsé tenni és ismét

egy kiállítással megemlékezni alkotójáról, a hűség festőjéről, aki nem csak

szülőfalujához, hanem Szigetszentmártonhoz is szeretettel kötődött, élete

utolsó éveit a Dózsa György utcában töltötte, majd itt is fejezte be.

Kedves, csendes, a festészetnek elkötelezett, az életet csodáló és tiszte-

lő lényének és művészetének szellemét szeretettel őrizzük. A polgármesteri

hivatal díszterme falán remélhetőleg még évtizedekig, akár évszázadokig is

látható lesz műve, a szívekben pedig addig él, amíg emlékét továbbadjuk. 

2020. szeptember 1. (Molnár) Moni Morelly
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Jó hangulatú rendezvényekkel és

sok hal kifogásával tovatűnt a nyár,

de az egyesületi horgászversenyt,

a buli versenyt a szokásos halsü-

téssel, az augusztus 20-i csónakos

felvonulást az utána következő

spontán strandbulival sikerült meg-

rendeznünk, remélhetőleg minden

résztvevő legnagyobb örömére! És

köszönet azoknak, akik bármiben

is a segítségünkre voltak ebben,

ígérjük, jövőre is így lesz!

Forrai Márk barátunk megnyerte

a  Ráckevei Őszi Ászok feszt hor-

gászversenyét! Ezuton is gratulá-

lunk pecasulink nevében is! Szép

munka volt!      
Kinizsi H. E.

2020. szeptember MÁRTONI FÓRUM

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

• Szerkesztő: Lágler Péter • e-mail: kulturmarton@gmail.com • Lapzárta: 2020. december 07.

• Nyomda: Press+Print Kft. Kiskunlacháza

Szigetszentmárton Község Önkormányzata támo-

gatást nyert a Vidékfejlesztési Program keretén

be lül a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egye -

sü let működési területére meghirdetett VP6-

19.2.1.-33-1-17 kódszámú pályázatán.

A Projekt címe: 

Interaktív közösségi játszótér és fitneszpark

létrehozása 

A támogatás értéke 14.335.481,-Ft.

A projekt elsőleges célja egy olyan fit-

neszpark létrehozása, amely a kör-

nyékbeli egyesületek, szálláshelyek és

a turizmus résztvevői számára egy

újfajta kikapcsolódási és edzési teret

hoz létre a településen bárki számára

elérhető, a község turisztikai pontjaitól

öt percre található Iskola udvarában. 

A projekt megvalósítási helye: 

2318 Szigetszentmárton, 

Duna utca 4/B 

Várható befejezése: 

2020. szeptember 30.

400 körüli induló, mindenki célba ért!!!400 körüli induló, mindenki célba ért!!!

2020.

09.12.



HOVÁ TEGYEM?!
Hulladékkezelési útmutató a lakosság részére

A mindennapi életben használt tárgyaink – életciklusuk végéhez érve – egyszer csak hulladékká válnak. Az 
életciklus hossza nagyon különböző lehet: az élelmiszerek csomagolása néhány nap, de akár már pár perc 
elteltével is hulladék lehet, a tartós fogyasztási cikkek viszont évtizedekig is szolgálhatják tulajdonosukat. Így 
lesznek olyan dolgok, amiket már napi rutinnal válogatunk szét és helyezünk a megfelelő gyűjtőhelyre, a 
ritkábban előforduló hulladékfajtáknál viszont olykor felmerül a kérdés: hát ezt hová tegyem?! Ebben 
kívánunk Önöknek segítséget nyújtani – nem csak általánosságban, hanem konkrétan, a szigetszentmártoni 
lakosok által is elérhető hulladékgyűjtő helyek és módok felsorolásával.

Miért kell válogatni a hulladékot? A hulladékok nagy része a környezet számára egyáltalán nem, vagy csak 
nehezen lebontható, illetve olyan veszélyes anyagokat tartalmazhat, amelyek veszélyeztetik a talaj és a vizek 
tisztaságát, és ezáltal az élőlények (növények, állatok, emberek) életét, élőhelyük fennmaradását. Az ember 
okozta hulladéktermelés immár globális, az egész világot – a szárazföldeket, folyókat, tavakat, tengereket, 
óceánokat egyaránt – veszélyeztető jelenség, ezért a hulladékok csökkentése minden ember felelőssége. 
„Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!” – tartja az újkeletű mondás, és szűkebb környezetünk 
megóvásával, hulladékmentesen tartásával máris sokat tehetünk saját és az utánunk következő generációk 
elégedettségéért, biztonságáért. 

Ne feledjék, legkönnyebben úgy tudják a hulladékok keletkezését megakadályozni az otthonukban, ha 
körültekintően vásárolnak. Tartsák szem előtt, hogy minden tárgy előbb-utóbb hulladékként végzi, így már 
vásárláskor gondolják át, hogyan fogják ezt a problémát megnyugtatóan kezelni.

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a különféle hulladékfajtákat és a kezelésükkel kapcsolatos 
tudnivalókat, hasznos információkat:

Kommunális hulladék: Az ételmaradék, tisztítási és darabolási hulladék nyugodtan mehet a kukába, ahonnan 
a megszokott időpontokban heti rendszerességgel viszi el a szemetesautó. A csomagolóanyagokat viszont 
szortírozni kell, melyhez a területileg illetékes hulladékszállító (DTKH) alábbi ajánlásai nyújtanak segítséget.

Csomagoldási hulladék:

A gyűjtés egyik FONTOS momentuma, hogy lehetőség szerint a zsákba a lehető legkisebb térfogattal 
helyezzük el a műanyag palackokat, flakonokat, dobozokat! Lapítsuk ki az italos kartonokat, a palackokat is 
(a kupakokat nem szükséges visszacsavarni!).

A csomagolási hulladék a DTkH emblémás sárga zsákban, vagy bármely átlátszó zsákban, illetve a 
kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű 
vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is kihelyezhető a megadott gyűjtési napon. 

Mi kerülhet a SÁRGA zsákba?

 papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek
papírdobozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet.

 műanyag (kiöblítve, laposra taposva): színes- és víztiszta PET palack, kupak (üdítős, ásványvizes),
kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl: samponos, öblítős, mosogatószeres), reklámszatyor,
nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok,

 fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, laposra taposva): fém italos doboz (pl: üdítős, sörös, energiaitalos),
tartós tej és üdítők dobozai (TetraPack), konzervdoboz

Kiöblítve?! IGEN!

A flakonokat, ételes dobozokat és olajos palackokat el kell mosogatni, mielőtt a zsákba kerülnek. Nem 
szükséges, hogy patyolat tiszták legyenek, csupán makacs szennyeződések ne legyenek bennük/rajtuk. Elég, 
ha például a mosogatás végén a mosogatóvízben átöblítjük, vagy szükség szerint szivaccsal eltávolítjuk a 
szennyeződéseket! 



NE tegyünk a SÁRGA zsákba üveget, használt papír zsebkendőt, szalvétákat, 
felvágottak csomagolását, hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és videokazettát, egyéb 
műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), ezek a kommunális edénybe kell, hogy 
kerüljenek!
A színes és színtelen öblös üveg (italos üveg) elhelyezésére a településen kihelyezett 
üveggyűjtő konténerek szolgálnak.

Elektronikai hulladék: minden kidobásra ítélt eszköz, ami árammal (max. 1000 V tápfeszültség) működött, 
elektronikai hulladéknak számít. Mindenképp külön kell gyűjteni, hiszen egyrészt veszélyes anyagokat 
tartalmaz, másrészt pedig újrahasznosítható. 

Többféle lehetőségünk is van a deponálásra:

 A Szigetszentmártoni Önkormányzat évente kétszer – ősszel és tavasszal – elektronikai hulladékgyűjtést 
szervez, ahová térítésmentesen leadhatják az elöregedett eszközeiket (kivéve a képcsöves készülékeket). A 
gyűjtés időpontjáról időben tájékoztatjuk a lakosságot.

 Ha nem felel meg az időpont, lehetőség van közvetlenül, a gyűjtést koordináló Rolfim Szövetkezet 
telephelyére is beszállítani a készülékeket (a képcsöves eszközöket térítés ellenében, jelenleg 50 Ft + áfa /
kg áron). Cím: Szigetszentmiklós Gyártelep ÁTI-Sziget, nyitvatartási idő: hétköznap 07-13.45 óra között.

 2005. augusztus 13-a óta a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján jogszabály kötelezi az elektromos 
és elektronikai készülékek gyártóit, forgalmazóit a hulladékká vált elektromos és elektronikai 
berendezések visszagyűjtésére, hasznosítására, ártalmatlanítására. Így az olyan üzletek, ahol ilyen 
eszközöket vásárolhatunk, jellemzően gyűjtőpontokkal is rendelkeznek, ahol leadhatjuk a feleslegessé vált 
eszközöket (de csak azt, ami az adott üzletben megvásárolható). Pl.: Irka-firka papírbolt, CBA, Ráckeve 
Tesco, Penny stb. Ez vonatkozik az elemeket, akkumulátorokat, fénycsöveket, izzókat, nyomtató-
patronokat, tonereket stb. árusító üzletekre is.

Vas és színesfém hulladékok: jellemzően a MÉH-telepek foglalkoznak ezen anyagok átvételével. A legtöbb 
helyen az akkumulátorokat (ólomakkumulátor) is átveszik, illetve felvásárolják. A közelünkben Ráckevén, a 
Páskom tanyán (Lórévi út) található MÉH-telep, de Szigetszentmártonban a Vasboltnál (Orvos köznél) 
is leadhatjuk ezeket.

Egyéb hulladék, lom: a fentieken kívül időszakosan olyan nagyméretű darabos háztartási hulladékok (pl. régi 
bútorok) is feleslegessé válhatnak, melyek méretük miatt nem férnek a közszolgáltatáshoz rendszeresített 
hulladékgyűjtő edényben (kukákban). Itt is több lehetőség van az elszállításra:

 A DTkH minden évben, ingatlanonként kettő, üdülő típusú ingatlan esetében egy alkalommal, 3 köbméter/
alkalom mennyiségben vállalja a felgyülemlett lomok elszállítását házhoz menő rendszerben, a velük
szerződésben álló ügyfelek részére. A szolgáltatás a 06-53-500 152 (2. menüpont) telefonszámon
rendelhető meg, ügyfélfogadási időben.

 Hulladékudvar is található Ráckevén, a
Páskom tanyán (Lórévi út). Ide mi is
bevihetjük a hulladékunkat, de konténert
is lehet rendelni elszállításra. Itt
mindennemű NEM veszélyes hulladék:
fa, fém, üveg, műanyag, papír,
gumiabroncs, kerámia, elektromos /
elektronikai hulladék, építési/bontási
hulladék, sitt, föld stb. leadható. Van,
amit ingyenesen is átvesznek, és van,
amit csak térítés ellenében. Az árak felől
a hirdetésben megadott telefonszámon
lehet érdeklődni.

Szíjjártó Gergely
Téglalap



Egyéb, szelektíven gyűjtendő hulladékfajták, veszélyes hulladékok:

 üveghulladék: a különféle italok tárolására használt öblösüvegeket az erre a célra szolgáló
hulladékszigeteken lehet kidobni. (Szigetszentmártonban a Templom utcában, a játszótérnél található)
Síküveg a kommunális hulladékba (kuka) kerülhet, vagy nagyobb mennyiség esetén a hulladékudvarokba.

 használt ruha, cipő: sok helyen találhatunk ruhagyűjtő konténereket. A közelünkben például Ráckevén és
Tökölön a Tesconál, illetve Szigetújfaluban a Kultúrház mellett.

 gyógyszerek: a lejárt szavatosságú, illetve fel nem használt gyógyszerek a gyógyszertárakban az erre a
célra kihelyezett dobozokban elhelyezhetők.

 használt sütőolaj, fáradt olaj: a MOL benzinkutakon gyűjtik ezeket az anyagokat.
 növényvédő szer és csomagolása: a lejárt szavatosságú, vagy fel nem használt növényvédő szerek

veszélyes hulladéknak minősülnek, így azokat csak veszélyes hulladékot is befogadó hulladékudvarban
adhatjuk le.
Szeretnénk azonban megjegyezni, hogy a növényvédő szerek a szabályos felhasználás során – rövid időn
belül – a környezet terhelése nélkül elbomlanak. Így ezeket a használati utasításban megadott módon az
előírt töménységre hígítva, az engedélyezett növénykultúrára kipermetezve veszély nélkül semmisíthetjük
meg. A csomagolóanyag pedig – többször kiöblítve – a kommunális hulladékba kerülhet. Fontos, hogy
mielőtt kidobjuk a csomagolóanyagot, tegyük használhatatlanná, lyukasszuk át. Így biztosak lehetünk
benne, hogy más nem tudja használni azt, mellyel mérgezéses balesetet előzhetünk meg, illetve a
növényvédőszer hamisítók sem tudják az eredeti csomagolást saját céljukra felhasználni.

Zöldhulladékok kezelése

A természet örök körforgása során az élő anyag egy idő után elpusztul, megsemmisül, a lebomlott és 
felszabaduló tápanyagokat pedig beépítik magukba az új élő szervezetek. A zöldhulladék valójában tehát nem 
is tekinthető hulladéknak, káros, eltávolítandó anyagnak! Sőt ellenkezőleg: a körforgás fenntartásához pont 
arra van szükség, hogy ezen anyagok helyben újrahasznosulhassanak. Az a tápanyag, amit a növény a talajból 
a gyökerei segítségével kivon, hogy a saját szervezetébe építse be, hiányozni fog onnan. Ha a fűnyírás, 
metszés, gazolás során ezen tápanyagokat elhordjuk a területről, akkor egy idő után elszegényedik a talaj.

A régi falusi gazdálkodásban a zöldhulladék ismeretlen fogalom volt. Takarmányként, trágyaként, tüzelőként 
sokféleképpen és maradék nélkül hasznosították a különböző növényi részeket. A mai városi élethez szokott 
emberek legtöbbje nem termeszt növényeket, nem tart haszonállatokat, pedig a vidéki életformának egyik 
legnagyobb csodája, ha részesei lehetünk ennek az örök körforgásnak, megcsodálhatjuk, ahogy egy magból 
növény lesz, az termést hoz, annak magjaiból pedig újabb növények keletkeznek, a letermett növény pedig 
elpusztul, lebomlik és tápanyagként szolgál a további generációk számára. Ezért hát mindenkit arra biztatunk, 
alakítson ki a kertjében virágágyást, kis konyhakertet, akár ültessen gyümölcsfákat is.

Milyen növényi maradványok keletkeznek egy háztartásban?

 levágott fű
 elszáradt, letermett növényi részek
 lehullott falevelek
 lemetszett faágak
 növényi maradványok (zöldség-gyümölcshéj)
 kigyomlált gaz stb.

A keletkezett növénymaradványokat (zöldhulladék) pedig legegyszerűbben komposztként hasznosíthatjuk.

Mi is a komposztálás? A komposztálás valójában lassú oxidáció, azaz égés. A levegő oxigénjének a hatására 
a növény anyaga lebomlik, elkorhad. Az így keletkezett egyszerűbb szerves anyagok a talajba kerülve – 
humuszként – felvehető tápanyagként szolgálnak az élő növényzet számára.

Hogyan készítsünk komposztot? A vegetációs időszak alatt keletkező növényi részeket a kert egy árnyékos 
részében hordjuk egy kupacba. Készíthetünk komposztáló ládát is – de készen is kapható sok helyen – ha 
nagyobb mennyiségre számítunk. Akit zavar a látvány, vásárolhat zárt komposztálót is, például a 
http://www.kertikomposztalas.hu/ weboldalon találni ötletes és praktikus megoldásokat. 



Egy a lényeg: a kupacba hordott anyag tudjon szellőzni, levegőzni, hiszen mint tudjuk, a komposztálás 
oxigénigényes folyamat, ez pedig csak laza, tömörödésmentes komposzthalomban tud végbemenni. Az 
összetömörödött, levegőtlen kupac csak rohadni fog, aminek igen kellemetlen szaga, bűze van. A megfelelően 
kezelt komposzthalom viszont abszolút semleges, sőt kellemes illatú.)

Hogyan készítsünk hát jó komposzthalmot? Felváltva rétegezzünk egymásra lazább, kisebb nedvességtartalmú 
pl.: feldarabolt, vagy ágdarálóval felaprított ágakat, levágott, megszárított füvet, és lédúsabb anyagokat, 
pl.: zöldség-gyümölcshéj, kigyomlált gaz stb.

Mit tehetünk még a komposztba?

 kávézacc, teafilter, tojáshéj
 lehullott falevelek, ezeket érdemes

előtte fűnyíróval felaprítani, mivel
meglehetősen nehezen bomlanak
(ilyenkor visszatehetjük a
gyűjtőkosarat a könnyebb összeszedés
érdekében)

 növényevő állat trágyája
 termőföldet is rakjunk a kupacba egy-

egy lapáttal, a benne lévő
mikroorganizmusok segítségével
gyorsabb lesz a lebomlás

 fahamu

Mit NE tegyünk a komposztba?

 ételmaradék
 állati eredetű anyagok: szőr, toll, kutya- macska alom

Az így elkészített komposzthalmot ne hagyjuk kiszáradni, időnként öntözzük meg, havonta pedig forgassuk át 
az összetömörödés elkerülése érdekében. A következő évben pedig beáshatjuk a kertbe, vagy rostálás után 
kiszórhatjuk a gyepre, az ágyásokra. Talajunk így egyre gazdagabb lesz tápanyagokban és humuszban, ami 
bőségesebb termésben, szebb virágokban és még zöldebb gyepben fog megmutatkozni.

Természetesen a DTKH továbbra is vállalja a zöldhulladékok elszállítását a korábbiakban megszokott 
módon és időpontokban. Ha nagyobb mennyiség gyűlne össze, lehetőség van komposztáló telepre szállítani a 
zöldhulladékot. Hozzánk legközelebb Kiskunlacházán van komposztáló telep (a szennyvíztelep mellett, Ugarok 
dűlő, 0636/30 hrsz). A Sparral szemben, a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtárnál kell rákanyarodni a 
Kinizsi útra, majd végig egyenesen haladva (letérve a betonútról!) megérkeznek a telephez. A leadás díja. 5000 
Ft / tonna +ÁFA. Nyitvatartás: H-P: 8-16 óra, szombat: 8-14 óra.)

Kézenfekvő ötletnek tűnik a keletkezett zöldhulladékot egyszerűen áttalicskázni a közeli kiserdőbe, vagy más 
közterületre. Ezt semmiképp se tegyék! A közterület ugyanis nem senkiföldje, hanem olyan terület, aminek a 
tisztaságáért a közösség tagjai együttesen, közösen felelősek. 

Legális gyakorlat volt ezidáig (bizonyos időkorlátok között) a zöldhulladék kezelésében az égetés. Rossz hír 
számukra, hogy 2021. január 1.-től az egész országban, egész évben TILOS lesz a zöldhulladékok égetése 
mind közterületen, mind ingatlanon belül. A szabály megszegői akár több százezer forint büntetésre is 
számíthatnak.

Szigetszentmárton Önkormányzata is szeretne segítséget nyújtani azoknak, akik számára gondot jelent a 
zöldhulladék kezelése. Ezért az önkormányzat a tulajdonában levő gépeket kezelővel együtt bérelhetővé 
teszi a lakosság számára. Bízunk abban, hogy már rövid távon is további, egyre fejlettebb szolgáltatásokat 
tudunk nyújtani majd Önöknek, hogy minél tisztább és rendezettebb legyen településünk!


	Martoni Forum melleklet.pdf
	Üres lap



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




