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„Hol van ma már? De emléke még visszajár.” Az évszakok

vetélkedésében mindegyiknek megvannak a maga érvei,

hogy miért szép a kikelet, az őszi betakarítás, a szüret, a téli

sportok és szórakozások, de mégis a nyár a hosszú nappa-

lok, hosszú vakáció, a szabadságok és ezekből származó

élményeink időszaka, amikor a fényé, a jó időé a főszerep.

Még akkor is, ha nincs minden nap mindenkinek jó idő és az

embert számos bánat is érheti. Mert ember, szóval társas

lény, és gyarló is, aki társadalmi helyzeténél fogva sokat tud

tenni, valamint képes bármit elrontani a jobbító szándékának

emberien korlátos előrelátásával. Vagy egyszerűen csak.

Talán az évszakok még menthetőek lennének, de tenni kell

érte. Ha szeretjük, hogy a mi égövünkön négy is van, míg

máshol csak kettőre futja. Ha szeretjük, hogy tájékunkon a

flóra, a fauna és a hagyományos kultúra, az évünk tagolása,

az ünnepeink rendje ehhez a négyhez alkalmazkodott. Ha

szeretjük, hogy falunkban mind a négy évszak szép, de nyá-

ron igazán kiváltságosnak érezhetjük magunkat árnyat adó

zöld környezetünkben, a Dunánk mellett, amit bármikor meg -

lá togathatunk. Nem úgy, mint a főváros régi aszfalt és új térkő

és beton által egyre inkább elfoglalt síkjain, az épületek ren-

getegében. Bár abban is sok szépség van, de a nyarak egyre

melegebbek és ezen csak a növényzet, a víz, a természet

segíthet. A klímaváltozásban nem kell hinni, akkor is bekö-

vetkezik. Legfeljebb később súlyosabb következményei lesz-

nek. Végül is a Föld még sokáig élő bolygó maradhat az

emberiség nélkül is. Ha tudtunk erről a folyamatról, nem

vagyunk ártatlanok, mindegy, hogy mit hiszünk. A környe zet -

tu datosságnak is sok szintje van a személyektől az állam-

szövetségekig. Számunkra, egyszerű polgárok számára is

nyitva áll sok lehetőség az egyedi cselekvéstől a szervezett

akciókon, civil kezdeményezéseken keresztül társaságok,

szervezetek létrehozásáig. Egyéni felelősségen olyasmit ér -

tek, hogy tudatlanságból, önzésből nem terhelem a környe-

zetet, nem termelek és szórok szét szemetet, nem fogyasz-

tok többet, energiát sem, mint amennyi szükséges, pl. ha

lehet, nem klímával pótolom az éjszakai szellőztetést és nem

járatom a motort csak azért, hogy a légkondi működjön. Stb.

A szervezett cselekvéseken azt értem, hogy csatlakozom

szimpatikus, környezetbarát, szépítő, jobbító kezdeménye-

zésekhez, amit más talált ki, mint pl.szemétszedés, zöldítés,

virágosítás; erőmhöz és tehetségemhez mérten. Azaz, ha

nem tudok segíteni, legalább örülök neki. Ha már csatlakoz-

tam, akkor a közös elképzelés és nem önmagam megvalósí-

tása a cél. Utóbbi egy másik pálya, ami szintén nyitott és az

emberek (humanoidok) összes jó és rossz tulajdonságukat

felhasználva kedvükre versenyeznek rajta és dőlnek be kü -

lön féle nyereséget ígérő, de legalább a versenytársak sem-

mibevételét igazoló propagandának. Télen-nyáron. Nyáron

több élmény ér minket, egyszerűen azért, mert a hosszú nap-

palokba több fér, valamint a néha jótékony sötétben sincs hi -

deg. A nyáron szerzett sok és sokféle tapasztalat gyümölcseit

sűrítve édességnek, zöldségét és savát-borsát pedig sava-

nyú iróniának eltéve remélhetőleg gazdag szellemi éléskam-

rával vághatunk neki az előttünk álló évszakoknak, hogy

mind ezt felhasználva megóvjuk, megőrizzük magunkat és

kör  nyezetünket, hogy még sok nyáron át jó legyen mártoni-

nak lenni. A szerk.

Elszállt a nyár… 

MÁRTONI FÓRUM
Helyi közélet, nemzetiség és kultúra 2021. október
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Szigetszentmárton Község Önkormányzatának a lakosságot érintő döntései:

A 2021 év június 29. napi képviselő-testületi döntések:

• 44/2021. (VI.29.) sz. határozattal elfogadta a napirendi pon-

tokat.

• 45/2021. (VI.29.) sz. határozattal elfogadta a lejárt polgár-

mesteri határozatok végrehajtásáról és a megalkotott rende-

letekről szóló polgármesteri beszámolót, ezzel egyetemben

a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntéseket meg-

erősítette.

• 46/2021. (VI.29.) sz. határozattal elfogadta a testület 2021.

évi II. félévi munkatervét, amelyben a tervezett ülések napjai

a következők lettek: július 21., szeptember 22., október 20.,

november 24., december 15. és közmeghallgatásra 2021.

szeptember 1.

• 47/2021. (VI.29.) sz. határozattal döntött a Szigetszent -

márton Helyi Építési Szabályzatának módosítása a reformá-

tus templom megvalósítása érdekében – véleményezési

szakasz lezárásáról.

• 48/2021. (VI.29.) sz. határozattal döntött a Dunavarsányi

Szennyvíztisztító Telep intenzifikálásáráról.

• 49-51/2021. (VI.29.) sz. határozatokkal zárt ülés keretein

belül döntött az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti

jogairól, a bérlők kérelmeiről.

A 2021. év július 2. napi képviselő-testületi döntések:

• 52/2021. (VII.2.) sz. határozattal elfogadta a napirendi pon-

tokat.

• 53/2021. (VII.2.) sz. határozattal döntött a VP6-7.2.1.1-21

kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályá-

zati felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról és a fej-

lesztéshez szükséges önerő biztosításáról. A pályázathoz,

mivel annak maximális támogatási intenzitás 95%-os volt,

ezért az önkormányzat 2.823.333,- forint saját forrást bizto-

sított.

• 54/2021. (VII.2.) sz. határozattal döntött az állami tulajdonú

utak ingyenesen az önkormányzat részére történő tulajdon-

ba adásáról, oly módon, hogy a Szigetszentmárton külterü-

leti 016/11, 039/2, illetve 045/2 hrsz-en nyilvántartott 1/1

tulajdoni hányadú állami tulajdonban lévő ingatlanok ingye-

nesen történő önkormányzati tulajdonba vételét támogatta, a

kezdeményezést elfogadta.

A 2021 év július 21. napi képviselő-testületi döntések:

• 55/2021. (VII.21.) sz. határozattal elfogadta a napirendi

pontokat.

• 56/2021. (VII.21.) sz. határozattal elfogadta a lejárt határ-

idejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri

beszámolót.

• 57/2021. (VII.21.) sz. határozattal elfogadta az Eurovill Kft.

ajánlatát és megrendelte a társaság szolgáltatását.

• 58/2021. (VII.21.) sz. határozattal döntött a 2318 Sziget -

szent márton belterületi 1046 hrsz-ű-ú, 152 m2 területű és

2318 Szi getszent márton belterületi 1047 hrsz-ú, 173 m2 terü-

letű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokra

érkezett vételi ajánlat elfogadásáról és az ingatlanok értéke-

sítéséről. Az ingatlanok értékesítési ára együttesen 800.000

forint volt.

• 59/2021. (VII.21.) sz. határozattal döntött 2318 Szigetszent -

márton, Kender köz 9. szám alatti, belterületi 728 hrsz-ú,

kivett hétvégi ház, udvar megnevezésű ingatlan 576/1288

önkormányzati tulajdoni hányadára érkezett vételi ajánlat

elfogadásáról és a tulajdoni hányad értékesítéséről. Az ingat-

lanrész értékesítési ára 360.000 forint volt.

• 60/2021. (VII.21.) sz. határozattal elutasította Szigetszent -

márton 112. hrsz-ú önkormányzati ingatlanra érkezett vételi

ajánlatot.

• 61/2021. (VII.21.) sz. határozattal döntött az Sziget szent -

márton 1866 hrsz.-ú és a 1867 hrsz-ú önkormányzati ingat-

lanokra érkezett vételi ajánlat elutasításáról és az ingatlanok

nyilvános pályázati úton történő értékesítéséről.

• 62/2021. (VII.21.) sz. határozattal döntött a 2318 Sziget -

szent márton belterületi 863/14 hrsz-ú, 76 m2 területű, beépí-

tetlen terület megnevezésű ingatlanra érkezett vételi ajánlat

elfogadásáról és az ingatlan értékesítéséről. Az ingatlan érté-

kesítési ára 155.000 forint volt.

• 63/2021. (VII.21.) sz. határozattal elfogadta az Országos

Né met Kultúregyesület támogatási kérelmét. Az egyesület

részére az önkormányzat 200.000 Ft összeget biztosított a

Sváb Sziget Fesztivál esemény lebonyolítására.

• 64-65/2021. (VI.21.) sz. határozatokkal zárt ülés keretein

belül döntött az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti

jogairól, a bérlők kérelmeiről.

• 66/2021. (VII.21.) sz. határozattal zárt ülés keretein belül

döntött arról, hogy Nagy Lászlóné helyi lakos, volt iskola-

igazgató és képviselő-testületi tag részére Szigetszent -

márton Díszpol gá ra címet adományoz. A diszpolgárnak

ezúton is gratulálunk az elismeréshez.

A díszpolgári cím átadása 2021. 08. 19-én, a Duna-parti

ünnepsé gen

Megalkotta a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló

• 4/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendeletét. A rendelet

alapján az önkormányzat a Szigetszentmártoni Polgár -

mesteri Hivatal 2021. évi munkarendjében 2021. augusztus

16. napjától 2021. augusztus 29. napjáig terjedő időszakra

nyári igazgatási szünetet, 2021. december 20. napjától 2022.

január 2. napjáig téli igazgatási szünetet rendelt el. Tehát

ezekben az időszakokban a Hivatal zárva tart, az ügyfélfo-

gadás és ügyintézés szünetel.

Megalkotta a Szigetszentmárton Község Önkormányzata

Kép viselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabály -

zatról szóló 1/2020.(I.23.) önkormányzati rendelet módosítá-
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Polgármesteri beszámoló

sáról szóló 5/2021. (VII.22.) önkormányzati rendeletet, amely-

lyel beemelte rendeleti úton is a korábban létrehívott közterü-

let-felügyeletet a Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal

szervezetébe.

A 2021, év augusztus 31. napi képviselő-testületi dönté-

sek:

• 67/2021. (VIII.31.) sz. határozattal elfogadta a napirendi

pontokat.

• 68/2021. (VIII.31.) sz. határozattal elfogadta a lejárt határ-

idejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri

beszámolót.

• 69/2021. (VIII.31.) sz. határozattal döntött arról, hogy a

2021. évi települési önkormányzatok szociális célú tüzelő-

anyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásával kapcsolatos

Pályázati kiírás alapján támogatási igényt nyújt be 134 m3

mennyiségű keménylombos tűzifa megvásárlásához, és

kötelezettséget vállal arra, hogy a tűzifa vásárlásához költ-

ségvetésében 134.000 Ft + áfa, összesen 170.180 Ft önerőt

biztosít.

• 70/2021. (VIII.31.) sz. határozattal elfogadta a Szigetszent -

mártoni Gesztenyés Óvoda Szervezeti- és Működési Sza -

bályzatát.

• 71/2021. (VIII.31.) sz. határozattal elfogadta a Szigetszent -

mártoni Gesztenyés Óvoda Házirendjét.

• 72/2021. (VIII.31.) sz. határozattal elfogadta a Szigetszent -

mártoni Gesztenyés Óvoda Pedagógiai Programját.

• 73/2021. (VIII.31.) sz. határozattal elfogadta a Szigetszent -

mártoni Gesztenyés Óvoda 2020/2021. évi munkájáról szóló

beszámolót.

• 74/2021. (VIII.31.) sz. határozattal elfogadta a Szigetszent -

miklós Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2020. évi tűzvé-

delmi tevékenységéről szóló beszámolót. 

• 75/2021. (VIII.31.) sz. határozattal elfogadta az önkormány-

zat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót.

• 76/2021. (VIII.31.) sz. határozattal döntött arról, hogy az

Általános Iskolai fitnesz park tárgyi eszközeinek átadását a

Szigetszentmiklósi Tankerület vagyonkezelésébe jóváhagyja.

• 77/2021. (VIII.31.) sz. határozattal kiválasztotta a BITU -

NOVA Kft. társaságot a Szigetszentmárton Telkes u. és

Völgy u. útfelújításnak kivitelezésére. A cég bruttó

11.271.250 forint összegben nyújtotta be a legkedvezőbb

árajánlatot.

• 78/2021. (VIII.31.) sz. határozattal döntött a nyilvános pá -

lyá zati felhívásra érkezett legkedvezőbb ajánlat alapján az

önkormányzati tulajdonú üzleti vagyonkörbe tartozó

Szigetszentmárton belterületi 1866 hrsz. alatti ingatlan érté-

kesítéséről. Az ingatlan értékesítési ára 4.600.000 forint volt.

• 79/2021. (VIII.31.) sz. határozattal döntött a nyilvános pá -

lyá zati felhívásra érkezett legkedvezőbb ajánlat alapján az

önkormányzati tulajdonú üzleti vagyonkörbe tartozó Sziget -

szentmárton belterületi 1867 hrsz. alatti ingatlan értékesíté-

séről. Az ingatlan értékesítési ára 4.500.000 forint volt.

• A 2021. év szeptember 1. napján sor került települési

önkormányzat képviselő-testületének közmeghallgatá-

sára. (A napirendi pontok elfogadása a 80/2021. (IX.1.) sz.

határozattal történt.) A közmeghallgatáson dr. Turi-Kovács

Áron Pé ter r. alezredes, kapitányságvezető beszámolt a tele-

pülés közbiztonsági helyzetéről és bűnmegelőzési tanácso-

kat adott a lakosságnak. A közszolgáltatók képviselői meg-

tartották tájékoztatójukat a település lakosságát érintő köz-

szolgálatosokkal kapcsolatosan. Dr. Cseh Balázs jegyző

beszámolt a Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal mun-

kájáról. Bencs Tamás polgármester ismertette az önkor-

mányzat működéséről készült beszámolót és az önkormány-

zat jövőbeni elképzeléseit, továbbá tájékoztatta a lakosságot

a lakókörnyezet helyzetéről. Ezek után sor került a lakossá-

gi kérdésekre, bejelentésekre, interpellációkra, illetve a fel-

soroltak megválaszolásra.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a döntések jegyzőkönyvei,

előterjesztései és a készült hanganyagok megtalálhatóak a

www.szigetszentmarton.hu weboldalon. Továbbá a rendeletek

részletes és hatályos szövegét megismerhetik a

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

Jó hangulatban búcsúztak el az általános iskola nyolcadi-

kos diákjai a júniusi ballagáson, melyen képviseltem a tele-

pülés önkormányzatát.

Június hó közepén a Miniszterelnökség munkatársait a

Ma gyar Falu Programban megvalósult pályázatok helyszíni

el lenőrzésére fogadtam. Az ellenőrzés eredményeként min-

dent rendben találtak.

Egyre nagyobb teret kapnak az online tájékoztatók, így a

Bu dapesti Fejlesztési Központ részéről június 23-án a rácke-

vei HÉV fejlesztésével kapcsolatban került sor lakossági tájé-

koztatóra, melyen településünk polgárai is aktívan részt vet-

tek.

Június végén a Ráckeve és Környéke Család,- és Gyer -

mek jóléti Központ vezetőjével és munkatársaival, valamint a

környező, érintett települések vezetőivel és munkatársaival a

településünk lakóit érintő munkafolyamatokkal kapcsolatban

egyeztetésen vettem részt.

Július 1-jén Bóna Zoltán országgyűlési képviselő meghívá -

sának eleget téve, a Százhalombattai Piknik rendezvényen

vettem részt.

Július közepén a Pest Megyei Kormányhivatal a strand –

mint kijelölt fürdőhely – hatósági ügyében ellenőrzést tartott

a Strand területén. Ennek eredményeként megállapítást

nyert, hogy a vízminőség megfelelő és más, további feltéte-

leknek is megfeleltünk, a strandunk kijelölt fürdőhely lett.

Nem állhat meg a munka, a Dunavarsány és Térsége Ön -

kormányzati Szennyvíztársulás társulási ülése és munkaérte-

kezlete a nyár közepén is megrendezésre került. Témaként

szerepelt többek között a kapacitásbővítési igények és maga

a bővítés hatósági egyeztetési feladatai is.

Az Angyali-sziget megközelítése és a parkoló használat

miatt az Angyali Civilek Egyesülete képviselőivel több hónap-

ja egyeztetünk, július végén ismét megbeszélésre került sor

az önkormányzati tulajdonú sóderos parkoló használata és

az önkormányzat tulajdonában álló stéghasználat ügyében.

Augusztus elején – lakossági bejelentésre – soron kívüli

el len őrzésre került sor a Fogyasztóvédelem részéről a ját-

szóterek minősítésével, dokumentumok meglétével és érvé-

nyességével kapcsolatban. Az ellenőrzés során mindent

rendben találtak. 

A Ráckevei–Soroksári Duna-ág Viziközmű Társulás soros

ülésén képviseltem településünket augusztus közepén.
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Az augusztus 20-i ünnephez kapcsolódva a Lohr Kapelle

Fúvószenekar a 25-i évfordulója alkalmából egy színvonalas

rendezvényt hozott a falunkba, hagyományteremtési céllal,

mely a Sváb Sziget nevet kapta. 

Ehhez a rendezvénykörhöz csatlakozva láttuk vendégül

Vellmar város elöljáróinak és az elöljáróság munkatársainak

valamint tűzoltóparancsnokának és és tűzoltóinak 26 fős dele-

gációját.

A rendezvényen sor került a Vellmar által felajánlott új tűzol-

tó autó átadás-átvételére, valamint a Lohr Kapelle Fúvós ze -

nekar több koncertjére, és településünk ének- és tánccsoport-

jainak fellépésére is. A rendezvény záró napján Szulák Andrea

mű vésznő színvonalas koncertet adott. A rendezvény minden

programjára ingyenes volt a belépés.

Szeptember elsején a Művelődési Házban az éves Köz -

meghallgatásra került sor, ahol részt vettek a helyi szolgálta-

tók képviselői is. 

Szeptember 4-én civil kezdeményezésként a strand terüle-

tén került megrendezésre az 1. Bográcsfesztivál, ahol a már-

toni Gesztenyés Óvoda, a Meseudvar és a Tűzoltó Egyesület

részére ajánlották fel a résztvevők az ételek árusításából

befolyt összegeket. A képviselő-testület csapatában jómagam

is részt vettem a főzésben. Jó hangulatú, sikeres rendezvény

volt. A három támogatott részére összesen 707.000 forintot

sikerült összegyűjteni.

Szeptember 9-én Dömsödön a Ráckeve és Térsége Önkor-

mányzat Beruházási Társulás ülésén képviseltem a telepü-

lést, sor került a Társulás költségvetésének módosítására és

a hulladékszállítás aktuális kérdéseinek megtárgyalására is. 

Június végén került sor a szigetbecsei Óvoda átadó ünnep-

ségére, melyre településünk képviseletében kaptam meghí-

vást. A meghívásnak örömmel tettem eleget.

Szeptember 11-én az immár negyedik Szigetszentmártoni

Futónapon vettem részt, sikeres, érmekkel és mozgással teli

napot tudhatunk magunk mögött.

Szeptember 15-én a Budapest Fejlesztési Központ által

szervezett „Kerékpáros kertváros – az agglomerációs kerék-

páros közlekedés dimenziói” című rendezvényre fogadtam el

a meghívást, ahol egy regionális stratégia mentén a vasút-

és hévmegállók valamint buszpályaudvarok, végállomások

ke rék párral történő elérésének erősítését tűzték ki célul,

továbbá egy biztonságosabb kerékpárforgalmi infrastruktúra

kialakítását szeretnék támogatni. Hazai és nemzetközi jó

gyakorlatokon keresztül kerültek bemutatásra a kerékpáro-

zás különböző aspektusai – a stratégia és tervezés részlete-

iként.

A tűzoltóautó vellmari garázsában 2018-ban, majd az I. Sváb Sziget Fesztiválra érve és az átadáskor, garázs nélkül. 

Most erre gyűjt az Önkormányzat, valamint spórol és pályázik a 124 éves Szigetszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 



A nyárral végre eljött az idő, hogy nemzetiségi önkormány-

zatunk, kultúrcsoportjaink újra felléphessenek, rendezvénye-

ken vegyenek részt, programokat szervezhessenek.

Az első fellépési lehetőség, ahol minden felnőtt csoportunk

bemutatkozhatott a nagyközönségnek, a Szigetzugi Duna

Na pok július 2-i, péntek esti rendezvénye volt, egyben Sram -

li parti sorozatunk ezévi első alkalma. Énekkarunk műsora –

összhangban a rendezvény apropójával – a Dunához kap-

csolódó dalcsokorból állt. Erre az alkalomra a kultúrház elő-

terébe szintén a Dunát idéző dekorációt készítettünk. A svá-

bok kötődése a Dunához történelmi jelentőségű, hiszen

nagyrészük a Dunán hajózva ún. Ulmer Schachtel-en, Ulmi

bárkán érkezett az őshazából Magyarországra és tovább, le

a folyó mentén. Dekorációnk részét képezte a jellegzetes vízi

jármű makettje is. A Szigetzugi Duna Napok keretében a

Hexerei és a Lohr Kapelle sikeres műsort adott másnap

Szigetbecsén is.

Szokásos nyári rendezvénysorozatunk a Sváb hangulatok

is megrendezésre került a Sankt Martin és Hexerei tánccso-

portok szervezésében. A sváb hangulatot a Lohr Kapelle biz-

tosította szombat esténként a Castrum vendéglő kerthelyi-

ségében, ahol csoportjaink mind felléptek a különböző alkal-

makon.

Német nemzetiségi napközis tábor

Gyerekszemmel a nyár egyik legizgalmasabb nemzetiségi

eseménye nyári napközis táborunk volt. A tábor programjait

az Országos Német Kultúregyesület támogatta, így a részvé-

teli díj öt napra – a napi három étkezéssel együtt – mindössze

5000 Ft volt gyermekenként.

A gyermekek részére nagyon változatos programokat szer-

veztünk: tűzoltógyakorlat a mártoni önkétes tűzoltókkal, láto-

gatás a csónakházban a „Mártoni Vizeseknél”, evezés, stran-

dolás, kirándulás Szigetbecsére. Szigetbecsén Deminger Ág -

nes vezetésével nagyon érdekes tájházlátogatásban, játé-

kokban lehetett részünk. Ágnes André Kertész fotóművész

kiállítását is bemutatta a gyermekeknek.

A sok játékos program mellett természetesen hatalmas erő-

bedobással készültek a gyermekek a záróestre, ahol egy

újonnan megtanult sváb táncot, illetve német nyelven a

Három kismalac című mesét adták elő. A záróest július 9-én

szintén egy Sramliparti keretében zajlott. A gyermekek minket

szórakoztattak előadásukkal, ők pedig a Magyarországi

Német Színház „Oh wie schön ist Panama” című kétnyelvű

színdarabját élvezhették. A társulat Szekszárdról érkezett

hozzánk.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszön-

jem Lágler Péternek a kultúrházban zajló eseményekkel, illet-

ve Sramliparti rendezvénysorozattal kapcsolatos két pályázat

elkészítését nemzetiségi önkormányzatunk részére, mely

mindkettő sikerrel zárult. Ennek eredményeként láthattunk pl.

változatos betétprogramokat a sramlipartik vendégeitől.

Daloskönyv

A nemzetiségi identitástudat megőrzése szempontjából

egyik legjelentősebb esemény az „In memoriam Ligeti József”

című könyvünk kiadása volt.
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Sváb nyár

A szigetcsépi Tschip kórus fellépése
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A kötet az idén 45 éves kórus alapítójának tiszteletére,

emlékére jelent meg, a kórus történetét is elénk tárja, de leg-

fontosabb az 50 dal Józsi bácsi gyűjteményéből. Ez a dal-

gyűjtemény értékes kincsünk, mely az élet minden mozzana-

tát átszövő érzelemvilágot tár elénk, történeteket mesél, szo-

kásokat, hagyományokat idéz fel az utókornak. A dalok ének-

lésével, továbbadásával nemzetiségi létünk alapja, legna-

gyobb értéke a német anya-

nyelv, a sváb nyelvjárás él

tovább. Tősér Dániel, jelenle-

gi kórusvezetőnk fogta össze

a kiadvánnyal kapcsolatos

munkálatokat. Köszönöm Dá-

niel nek, akinek az ötlete volt

a kiadvány, hogy az általa

összeállított dalkoszorút áll-

hatatos, precíz munkával

énekkarok számára könnye-

dén használható, jól olvasha-

tó kotta- és szövegformátum-

ba öntötte. Munkájában

Schrei ner Mihályné Erika és

Schreiner Mihály (dalszöve-

gek feldolgozása) továbbá

Krauszné Hommer Zsuzsa (zenei anyag feldolgozása) és

Békési Lászlóné (kórus történetének feldolgozása) segítet-

ték. A mű megjelenésével kapcsolatosan július 11-én könyv-

bemutatóra került sor művelődési házunkban. Az eseményről

cikk jelent meg a Neue Zeitung – német nyelvű országos heti-

lap – oldalain.

Köszöntés

Szeretettel köszöntöm a Lohr Kapelle zenekart megalaku-

lásának 25. évfordulója alkalmából.

Ez a egy rendkívüli születésnap volt, hiszen az ünnepeltek

leptek meg minket, településünket egy olyan hatalmas aján-

dékkal mint az 1. Sváb Szigetfesztivál.

Köszönöm vezetőjüknek Loór Miklósnak, hogy ez az ötlet

megszületett fejében és ide, Szigetszentmártonba álmodta

meg ezt a nemzetiségi és kulturális szempontból is kiemel-

kedő eseményt.

Külön öröm volt számomra, hogy az eseményen testvér-

városunk küldötteit is színvonalas programok keretében, igé-

nyes körülmények közt láthattuk vendégül.

Támogatás

Nemzetiségi önkormányzatunk úgy döntött hogy a szep -

tember 4-én megrendezésre került jótékonysági bogrács- és

sütifesztiválon részt vesz, és a sütemények eladásából szár-

mazó bevétellel óvodánkat támogatja.                Rierpl Erika

Nevelés, oktatás

Hírek a Gesztenyés Óvodából

Tősér Dániel és felesége, 
Kővári Erzsébet

A meleg nyári napok után beköszöntött az ősz és vele

együtt az óvodakezdés is!

A tervezett nyári karbantartási munkák és fejlesztések elké-

szültek, klímát szereltettünk, hogy minden gyermek hűvösben

tudjon pihenni a nyári forróságban. A fenntartó közreműködé-

sével felújításra kerültek a kültéri játékok és mászókák. Külön

köszönettel tartozunk a Huszák Kft.-nek, aki felajánlotta, hogy

telepíti az új, gyermekbarát ivókutat udvarunkon. Így a gyere-

kek a nyári szünet után, egy funkcionális, szép és biztonságos

játszóteret vehettek birtokba.

Augusztus 20-án, a testvérvárosunkból, Vellmarból érkezett

delegáció tett látogatást óvodánkban. Támogatásként – a

gyerekek legnagyobb örömére – tíz futóbiciklit ajánlottak fel,

amit ezúton is köszönünk!

Az augusztusi tájékoztató szülői értekezletek után, szep -

temberben, 82 gyermek, 4 csoportban kezdhette meg óvo-

dánkban a 2021/2022-es nevelési évet. Szeretettel köszöntjük

régi-új kolléganőnket, Ági nénit, aki német nemzetiségi óvoda -

pedagógusként segíti nevelői munkánkat.

Szeptember 1-jén, családias ünnepség keretében, énekkel

és apró ajándékokkal búcsúztattunk el harminc iskolakezdő

gyermeket. A kis elsősöket, az általános iskola nyolcadik osz-

tályos tanulói kísérték első útjukon az iskolába. Kívánunk

nekik az egész tanévhez sok szorgalmat, türelmet, egészsé-

get, és megannyi örömteli pillanatot!

Nemcsak a gyermekektől, de kedves óvó nénijüktől, Margó

nénitől is búcsút vettünk, aki 42 év áldozatos munka után

nyugdíjba vonult. Hálás szívvel köszönjük a szakmai segítsé-

gét, az önzetlen közösségi munkáját, gyerekek iránti szerete-

tét. Jó egészséget és tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk

neki a gyerekek, a szülők és a kollégák nevében is!

Szeptember közepétől indulnak a fejlesztő és logopédiai

foglalkozások a ráckevei szakszolgálat munkatársaival.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki

az I. Bogrács- és sütifesztiválon a szervezéssel, főzéssel vagy

fogyasztással támogatta óvodánkat! A páratlan összefogás

eredményeként szép összeg gyűlt össze, amiből több óvodai

projektet tervezünk megvalósítani.

Kívánunk mindenkinek eredményes munkát és jó egészsé-

get az új nevelési évben!

Szigetszentmárton, 2021. 09. 09.

Veresné Györgyi és Kovács Anikó



Iskolai hírek
Szeptember 1-én elkezdődött az új tanévünk, amely

végre nem a szigorú járványügyi rendelkezések

bevezetésével, hanem „normál üzemmódban”

indult. 

Évkezdés előtt, a felújítások alatt tanulóink kirándul-

hattak, sportolhattak, evezhettek, strandolhattak,

kézműves foglalkozásokon vehettek részt, pogácsát

süthettek a pedagógusaink által szervezett progra-

mok keretében, miközben munkások hadai szétverték, majd

augusztus végére összerakták iskolánkat.

Gratulálunk a kitűnő bizonyítványokhoz és szeretnénk, ha

kitűnő tanulóink példája nyomán még többen kiváló ered-

ménnyel végeznék az idei tanévet! Volt nyolcadikosainknak

is sok-sok sikert kívánunk új iskoláikban, az idei tanévhez

pedig szorgalmat, kitartást és szép eredményeket iskolánk

minden tanulójának!

Tanévkezdésre 3 új kolléga érkezett intézményünkbe:

Mencigár Beáta tanító,

Hegedűs Mária német nemzetiségi tanító,

Krebszné Kozma Nikolett matematikus/ped. asszisztens.

A szakköröket, foglalkozásokat és a sportköröket iskolánk

pedagógusai tartják (röplabda, játékos tömegsport, atlétika,

jóga alsósoknak, kajak-kenu). 

Elindultak a délutáni napközis illetve tanulószobai foglalko-

zások, továbbá a szabadidő hasznos eltöltését segítik a

Ránki György Művészeti Iskola szolfézs és hangszeres fog-

lalkozásai. 

A szülők tájékoztatására, a délutáni foglalkozásokkal, az

iskolai programokkal kapcsolatosan a honlapunkon, a

www.marton.edu.hu oldalon is igyekszünk naprakész tájé-

koztatást nyújtani az érdeklődőknek.

A TANÉVÜNK HELYI RENDJE:

Szorgalmi idő

A szorgalmi idő első tanítási napja 2020. szeptember 1., utol-

só tanítási napja 2022. június 15. (szerda)

A tanítási napok száma 181 nap + 6 nap tanítás nélkül.

A szorgalmi idő első féléve 2022. január 21-ig tart. Január

28-ig értesíti az iskola a tanulókat illetve a szülőket az első

félévben elért tanulmányi eredményekről.

A SZÜNETEK RENDJE

Őszi szünet:

2021. október 23-tól november 1-ig tart. A szünet előtti utol-

só tanítási nap: október 22. (péntek), a szünet utáni első

tanítási nap november 2. (kedd)

Téli szünet:

2021. december 22-től 2022. január 2-ig tart. A szünet előtti

utolsó tanítási nap december 21. (kedd) a szünet utáni első

tanítási nap 2022. január 03. (hétfő)

Tavaszi szünet:

2022. április 13-tól április 19-ig tart. A szünet előtti utolsó

tanítási nap 2022. április 12. (kedd), a szünet utáni első taní-

tási nap 2022. április 20. (szerda)

KÖZÖS ISKOLAI FOGADÓÓRÁK: a tanév során két alka-

lommal: 2021. 11. 15. és 2022. 04. 25., 17.00 órától 18.30 óráig. 

Ballagás időpontja: 2022. 06. 15. 16 óra.

DÖK számára papírgyűjtéseket – ruhagyűjtést rendezünk,

amit tanulóink díjazására, intézményi programokhoz, verse-

nyek nevezési díjába, használunk fel:

Őszi ruhagyűjtés:  szept 15. - okt 1. között

Őszi papírgyűjtés: 2021. nov. 2 - nov. 5. 

Tavaszi papírgyűjtés: 2022. április végén … 

HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEINK:

Márton-hét programjai: 2021. nov. 8.-12. 

Karácsonyi ünnepségünk: 2021. dec. 17. 13 óra

Farsangi műsor: 2022. febr. 25. iskolai rendezvény

Kérnénk a kedves szülőket, hogy a szülői tájékoztatókon,

szülői értekezleteken és fogadóórákon aktívan vegyenek

részt.

Önök szülőként, mi pedig pedagógusként mindent megte-

szünk a gyerekek fejlődéséért, a tantervi követelmények tel-

jesítéséért, a tanulás támogatásáért, hogy a gyerekeket

sikerélményhez juttassuk és együtt, közösen dolgozva meg-

valósíthassuk elképzeléseinket! Bízom abban, hogy egy-

mást segítve, a vírus előtti évek programjainak sikerét és jó

hangulatát megismételhetjük az idei évben!

Fokiné Fehér Edit intézményvezető
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Elsőseink: 1.a 

1. Antal Balázs István

2. Balogh Dorka

3. Bitter Bálint

4. Bulyáki Benett

5. Héjjas Levente

6. Hrencsár Flóra

7. Jely Noémi

8. Király Benedek Márk

9. Koskocsák Liv Ayum

10. Krebsz Kamilla

11. Nagy Hanna

12. Németh Viktor Anton

13. Sándor Bálint

14. Sinte Barnabás

15. Szijjártó Dávid

16. Szirb Dániel

1.b
1. Ádám-Hartmann Gergő

2. Bedő-Szalai Benett

3. Béres Kata Anna

4. Cs. Nagy Máté János

5. Fehér Levente Gábor

6. Horváth Sára

7. Kiss Zengő Róza

8. Kuk Levente

9. Major Boglárka

10. Mikula Mátyás Dániel

11. Morvay Ádám

12. Pap-Szabó Patrik

13. Sándor Máté

14. Sipos Alíz

15. Todorov Péter Immánuel

16. Varga Kristóf László  

A 2021/22-es tanévet 187 tanuló

kezdte el a Szigetszentmártoni

Általános Iskolában, 10 osztály-

ban és 5 délutáni napközis cso-

portban.

Régi iskolai szokás szerint első

tanítási napon az új elsősöket

nyolcadikosaink kézen fogva

kísérték át az óvodából az iskolá-

ba. 32 elsősünk kezdett és előre-

láthatóan 18 nyolcadikos ballag

majd a tanév végén.

Az 1. osztályosok osztályfőnökei

Mencigár Beáta és Szakadáti

Angéla, akik először kezdenek

nálunk első osztályt. 



A Szigetzugi Duna Napok kistérségi jelentőségű kulturális

program a nemzetközi Duna nap, június 29, azaz Péter-Pál

nap körül és alkalmából Ráckeve, Makád, Szigetbecse,

Szigetszentmárton és Szigetújfalu részvételével. Az egyre

népszerűbb eseménysorozat az EU Interreg programja által

támogatott területfejlesztési tevékenységekből, az ún.

DANUrB projektből nőtt ki, melyben a Pest Megyei Önkor-

mányzat évek óta aktívan részt vesz.

Szigetszentmártonban az idei Szigetzugi Duna Napok kere-

tében gyorsan egymásután négy rendezvényre is sor került.

Június 30-án, szerdán négy, a településhez kötődő alkotó,

Molnár József, Moni Morelly, Naszvadi Magdolna és Szijjártó

Horváth Margit kiállítása nyílt a Polgármesteri Hivatal díszter-

mében. A tárlat anyagát Nemes Ferenc faszobrász méltatta.

Július 1-én, csütörtökön Budapest és környéke Dunájáról

szóló látványos filmek vetítésére került sor a Kultúrház nagy-

termében. A Város és folyó egyesület „Sodrásban” c. trilógi-

áját és Szendőfi Balázs nemrég elkészült és máris méltán

ismert „Marasztalt folyó I-II” című filmjét láthattuk. Ennek

Nagyvázsonyi Tábor
2021 februárjában Szentpáli Eszter tanárnő felhívott telefo-

non és megkérdezte: – Mi lenne, ha szerveznénk egy nyári

tábort az osztálynak? Mivel kalandról és gyerekekről van szó,

elvállaltam a tábor megszervezését és a táborvezetői felada-

tot. A legfontosabb szempontunk az volt, hogy a gyerekek a

mindennapi, digitális világból kilépve megismerhessék társai-

kat és kicsit kinyíljon a szemük a természet szépségei és a

történelmünk iránt. Hagyományőrző jelleggel állítottam össze

a tábori programokat (Kinizsi túra, pogácsa- és pizzasütés

együtt készítve és kemencében megsütve stb.). Első és utol-

só napon pedig strandoltunk Siófokon.

Eszter számos foglalkozást vezetett a tábor alatt, melyek

szintén a kreativitást és a csapatszellemet erősítették és fej-

lesztették. Ezúttal szeretném megköszönni a tanárnő fárad-

hatatlan jókedvét és kitartását, illetve elkötelezettségét szak-

mája iránt, hogy olyan közösséget teremtett, melyben mind a

gyerekek, mind pedig a szülők biztonságban és jól érezhetik

magukat.

A gyerekek beszámolóiból oly sok szeretet árad, melyért

megéri újra belevágni egy ilyen nagy kalandba! Rajtam nem

múlik, hajrá 2022 NYÁRI TÁBOR!                Schuch Piroska

Nyári sport 
A nyári szünetben ismét sporttáborok színesítették általános

iskolánk tanulóinak hétköznapjait. A résztvevők a verőfényes

nyári időben, kihasználva a helyi adottságokat, nap mint nap

új élményekkel gazdagodtak.

A napi foglalkozások a gyönyörűen felújított tornaterem hűvös

falai között a labdás ügyesség fejlesztésére épülő feladatok-

ból, valamint a Duna vízén a vízi jártasság megszerzéséből,

továbbfejlesztéséből álltak. Egész napos vizitúrán élvezhet-

tük a Ráckevei–Soroksári Duna szépségeit. Vili bácsi vezeté-

sével megismerkedhettünk az új Csónakos Tanösvény állo-

másain bemutatott állat- és növényvilággal. A hét zárásaként

a táborozók sárkányhajó és kajakversenyen, valamint a tor-

nateremben felépített „ninja” pályán próbálhatták ki erejüket

és ügyességüket. Öröm volt látni a sok boldog, önfeledt arcot

az eredményhirdetésen, ahol egy gyermek sem maradt elis-

merés nélkül.

A már középiskolás régi diákjaink közösségi szolgálatban lel-

kesen és hatékonyan voltak jelen és nagy szerepet játszottak

a csapatépítésben, a közösségalkotásban. Köszönet munká-

jukért! 

Szöllősi Judit

2021. október Nevelés, oktatás MÁRTONI FÓRUM
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Nyár a Kultúrban, kultúra a nyárban
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készülését még 2019-ben önkormányzatunk is támogatta.

Utána panelbeszélgetés következett a rendezők és szakem-

berek részvételével a Duna, illetve a Ráckeve–Soroksári

Dunaág és az emberek, a lakosság viszonyáról. 

Július 2-án, pénteken a Szigetszentmártoni Fúvósok hazai

pályán szokásos sramli partija is belenőtt a Szigetzugi Duna

Napok eseménysorába. A koncertet kiegészítette a szintén

helyi sváb kultúrát képviselő Német Nemzetiségi Kórus,

továbbá a Sankt Martin tánccsoport és a Hexerei fellépése.

Július 4-én, vasárnap volt a Szigetzugi Duna Napok záró

eseménye kultúrházunk szabadtéri színpadán: a Thália

Tanoda színész-növendékei és a Monarchia Szimfonikus

Zenekar közös alkotásaként létrejövő Shakespeare est.  

Időszerűségét az akkor éppen csak elmúlt Szent Iván éje, a

nyári napforduló is adta, de más darabokból is hangzottak el

részletek, s egy szonett előbb magyarul, majd anyanyelvi

előadótól angolul is. Ezzel csak ennek a fesztiválnak lett

vége, az egyéb rendezvénysorozatok, sramlipartik és a

Monarchia Zeneművészeti Egyesület programjai, melyek

eseményeit befogadta, integrálta, folytatódtak tovább.

Július péntek estéi a hagyomá-

nyoknak megfelelően a Német

Nemzetiségi Önkormányzattal

közösen szervezett, a sváb

zenélést más zenekultúrákkal is

össze i l -

l e s z t ő

s r a m l i  -

par tikkal,

a Szi get -

s z e n t  -

már  toni Fú vós zenekar és vendégei-

nek koncertjeivel teltek. 9-én a Német

Nemzetiségi Tábor ünnepélyes  zárá-

sa vezette be fúvósaink koncertjét.

(Erről olvashatnak az 5. oldalon is.) A

kö vet kező pénteken  az ütős Donyec

István xylo fonon működött közre a

partin. Aztán 23-án, valamint az utol-

só alkalommal, augusztus 13-án pén-

teken a Thália Tanoda frissen végzett

ifjú tehetsége, Unger Vanda bűvölte

el a nagyérdeműt.

Július 30-i és augusztus 6-i sramli partin a szomszédos tele-

pülésekről szerepeltek vendégek. Előbbin a Kiskunlacházi

Ifjúsági Fúvószenekar, utóbbin a szigetcsépi Tschip német

nemzetiségi hagyományőrző kórus lépett fel. 

A Monarchia Bérlet sorozatban július 25-én

vastapssal zárult A varázsfuvola operaházi

léptékű előadása. Ilyen program a Mo -

narchia Szimfonikus Zenekar és egyesülete

(vezető Schuster Andrea) pályázati eredmé-

nyei nélkül nem kerülhetne községünk szín-

padára. Egy ekkora produkciót nálunk csak nagy pályázatból

lehet megvalósítani. A nemrég 80. születésnapját ünnepelt

Kossuth-díjas karmester, Medveczky Ádám vezénylése, su -

gárzó személyisége je len tette a garanciát, hogy a színpadon

mindenki a tőle telhető legjobbra igyekezzék. Mi is mindent

megtettünk a Kulti ré szé ről, hogy jól sikerüljön, s ha ezt a

közönség természetesként észre sem vette, akkor jól végez-

tük dolgunk. Külön köszönet Szende Andrásnak az önzetlen

technikai segítségéért!

Augusztus 19-én a Duna partján együtt éltettük Szent Ist -

vánt, államunk megalapítását és az új kenyeret. A strandon

felállított mobil színpadon polgármesterünk köszöntötte a

megjelenteket, különös tekintettel testvérvárosunk, Vellmar

delegációjára, később díszpolgári oklevelet adott át. Én

megpróbáltam röviden a hármas ünnep történeti szálait bon-

togatni, Kótai Róbert plébános megszentelte az új kenyere-

ket, Kiss Gergely tiszteletes megáldotta az gyülekezetet,

fúvósaink nagyszerűen zenéltek. Közben a horgászegyesü-

let barátainak sziporkázó ötletességgel kivilágított és beöl-

töztetett csónakfelvonulása kikötött a strand öblében.   



Kedves Olvasóink! Kedves Barátaink!

Nagy örömmel számolunk be arról, hogy

a Lohr Kapelle zenekar 25 éves jubileu-

ma alkalmából megtartott első Sváb

Sziget Fesztivál annyira sikeres volt,

hogy még hetekkel később is folyama-

tosan érkeznek hozzánk a gratulációk és

az elismerő szavak. Mi ennek nagyon örü-

lünk, főleg annak a  tükrében, hogy ezzel a

fesztiválunkkal sikerült a testvértelepülésünkről, Vellmarból

érkező vendégeinket is elkápráztatnunk, akik már ott hely-

ben hangot is adtak elismerésüknek. Úgy érezzük, hogy

valóban minden igényt kielégítő programsorozattal, kulturált

környezettel és hihetetlenül komoly technikai háttérrel vártuk

kedves vendégeinket. Az általunk szervezett rendezvény

egyik fő célja az volt, hogy hivatalosan is bejelentsük és köz-

zétegyük azt a jó hírt, miszerint Magyarországon elsőként –

és kizárólagosan – az Országos Német Kultúregye sület tag-

csoportjait (a Lohr Ka pelle zenekart, a Sankt Martin és a

Hexerei Német Nem zetiségi Tánccsoportokat) támogatja tíz

évig a müncheni Paulaner sörgyár! 

Ennek első jeleit lelkesebb, vérmesebb rajongóink már ész-

revették (pl.: fellépő ingeink hímzése, a videóklipünkön a cég

logójának megjelenése), de most mindenki másnak is öröm-

mel számoltunk be ennek a szerződésnek a létrejöttéről. 

Miután tudtuk, hogy a magyarországi importőr cég teljes veze-

tősége ellátogat az eseményünkre, ezért kiváltképp igyekez-

2021. október Kultúra MÁRTONI FÓRUM

A Ganzos bankrablók bárkája és maszkos matrózaik nyerték

az első díjat. A díjazottak kihirdetése visszaterelte a figyel-

met a színpadra, ahol aztán kezdetét vehette a Thália Ta -

noda musical szakos tanoncainak zenés parádéja. Végül a

strand északi végében önkéntes tűzoltóink meggyújtották a

máglyát, majd a tűzijáték következett. A Monarchia Szim -

fonikus Zenekar koncertjére már a Sváb Sziget Fesztivál sát-

rában került sor. 

Kultúr Márton

Sváb Sziget Fesztivál – Schwäbisches Inselfest
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tünk nívós rendezvénnyel meghálálni a bizalmukat. A látoga-

tásuk alkalmával maximálisan  elégedettek voltak a tapasztal-

takkal, egyúttal azt is jelezték nekünk, hogy igényt tartanak a

négynapos programot tartalmazó, megszerkesztett videó -

anyagunkra, mivel a beszámolójukkal együtt ezt is ki kell kül-

deniük a müncheni központba. Ily módon – a szervezési mun-

kánknak köszönhetően – a müncheni anyacégnél is tudni fog-

ják, hol van Szigetszentmárton község Magyarország térké-

pén! Úgy gondoljuk, ez óriási teljesítmény, és bízunk benne,

hogy ez a kapcsolat sokáig fog virágozni az egyesületünk és

a Paulaner sörgyár között.

Visszatérve a megvalósított álmunkhoz, a Sváb Sziget Fesz -

tiválhoz, szeretnénk néhány érdekességgel is megörvendez-

tetni olvasóinkat, rajongóinkat.  

Rendezvényünkre több mint 3.500 ember látogatott el. A sátor

20x40 méter alapterületű, míg a LED-fal 43 négyzetméteres

volt. 

Szombaton 260 vendégfellépő érkezett hozzánk. A szombati

tűzijáték nyolc és fél percig tartott, és 4850 lövésszámból állt.

A mentőszolgálat, a biztonsági szolgálat, a technikai személy-

zet (hang, fény, Led-fal) egyöntetű véleménye az volt, hogy ők

még ilyen kulturált, nyugodt, nagyívű és családias fesztiválon

eddig még nem vettek részt. Sőt, többen jelezték közülük ne -

kem azt is, hogy ez a rendezvény nemcsak Magyarországon

számított kiemelkedőnek, de Európa más nagyvárosaiban is

megállta volna a helyét.

Azt gondolom, hogy Szigetszentmárton község vezetősége és

lakossága méltán lehet büszke ránk, mivel ezzel az esemény-

nyel nemcsak emeltük községünk hírnevét, elismertségét, de

– reményeink szerint – letettük az alapkövét egy jövőbeni ko -

moly fesztiválnak is. Végezetül, de nem utolsó sorban szeret-

nénk mindazoknak köszönetet mondani, akik segítették a

munkánkat és hittek bennünk.

A mellékelt képekkel igyekszünk illusztrálni az első Sváb

Sziget Fesztivál legfontosabb pillanatait.

Bízunk benne, hogy jövőre a folytatás még jobb, még színe-

sebb lesz. Mindezt arra alapozzuk, hogy mi már tele vagyunk

újabb tervekkel és ötletekkel.

Addig is keressék a programjainkat a zenekarunk honlapján

és a Facebookon egyaránt! 

Köszönjük szépen!            
Loór Miklós Péter, zenekarvezető

Kiadja: Községi Önkormányzat Szigetszentmárton • 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10. • 
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Mindenki nyert 
Az első Mártoni Bogrács Fesztivál hagyományteremtőnek

szánt célja, hogy összefogással tudjuk támogatni az intézmé-

nyeket. A versenyre jelentkező csapatok felajánlhatták a bog-

rácsuk tartalmát és süteményeiket, vagyis azok támoga -

tójeggyel szerzett bevételét a Gesztenyés óvodának, az

Önkéntes Tűzoltóknak vagy a Meseudvarnak. 

Az ételeket három bíró értékelte: Riholm Norbert, a Mártoni

Csárda szakácsa, Bíró Zsolt, a 20 éves főutcai húsbolt veze-

tője, képesített szakács és cukrász, valamint Miklós Gábor, a

Don Pepe pizzériák központi séfje. Az ő értékelésük alapján

születtek meg a helyezések. 

1. helyezést a Mesenudlik, a 2.-at a Kinizsi Horgászegyesület,

a 3. díjat a Fakanál ördögei nyerték. 

A legtöbb jegyért járó különdíj egy vándorkupa volt, amit jövő-

re el lehet nyerni a Szigetszent mártoni Önkormányzat csapa-

tától, akik 96 tikettért adtak halászlét. Rajtuk kívül a zsűri tag-

jaitól különdíjat kapott a Csipet csapat és a Dream Team. 

Itt is szeretném megköszöni mindenkinek az odaadó mun-

káját és lelkesedését. Összesen 707.000 forintot gyűjtöttek

össze a csapatok, ebből az óvoda 339.500, a tűzoltók

195.500, a Meseudvar pedig 172.000 forintot kapott.

Szervezők a Mártoni játékok Facebook oldaltól Kiss

Mariann, Mikó Zsoltné és Karaffa Zsuzsanna. A helyszínt és

a további programokat pedig Cziráki Gábor biztosította, aki a

strandot is üzemelteti. 

Kiss Mariann

2021. október Kultúra MÁRTONI FÓRUM

Nyerő csapatok: Csipet csapat, Dream Team, egy Fakanál ördöge, Kinizsi Horgászegyesület, mögötte Szigetszentmárton

Önkormányzata (kékek) és Mesenudlik (pirosak)

Csipet csapat Lecsó

Csisziék Sertéspörkölt

Dream Team Csülkös káposzta,

sütemények

Fakanál ördögei Bakonyi betyárleves,

kenyér, sütemény

Holdudvar Paradicsomos babgulyás 

pulykahússal

Kinizsi Horgászegyesület Halászlé

Lánglovagok Marhagulyás

Mártoni Mókamesterek Sütemények

Mesenudlik Palócleves, nudli, szilvás 

gombóc

Óvodai dolgozók Pincepörkölt sertésből, 

erdészné leves fácánból

Óvodai SzMK Sütemények

Pocakos pockok Csirkegulyás

Szigetszentmárton 

Önkormányzata
Halászlé

SUPport Pizza – versenyen kívül

Szigetszentmárton Töltött káposzta –

Öregfiúk focicsapat versenyen kívül

A szervezők, a Horgászegyesület szakácsával és kuktáival,

valamint Ciri a büfé
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