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A Mártoni Fórum negyedévente foglalja össze községünk fonto-

sabb eseményeit, határkövekként a karácsonyt, a húsvétot, a

nyári vakációt és az iskolaév őszi kezdetét tekintve. Ezeket a ha -

tárokat a hagyományos kultúra jelölte ki a maga éves körforgá-

sában. Viszont a negyedévek és az évszakok mégsem esnek

egybe, de ezt annyira megszoktuk, hogy fel sem tűnik, hogy egy

év végén is, elején is tél van. Ezért – ellentétben a többi évszak-

kal – egy bizonyos év teléről beszélni legalább is kétértelmű. A

naptár a Nap „járásához” igazodik, az évszakok pedig a Föld

válaszai ezekre a „lépésekre”. Mint egy tánc; amit persze a Föld

jár a Nap körül, ami tőlünk függetlenül süt télen, nyáron, éjjel,

nappal. Az éjjel és a nappal, a tél és a nyár a Föld mozgásából

következnek, ahogy forog saját tengelye körül és kering vonzó

szerelme, a Nap körül, napi és éves ciklusai a Föld ritmusát,

reakcióidejét mutatják a galaktikus táncban. Másik, földi szál,

hogy mennyi energiát, áldozatot követelt, hogy a Nap-központú

le  írásnak az emberek hitelt adjanak. A geocentrikus (Föld köz-

pontú) és az egocentrikus (én-központú) csak véletlenül hason-

lítanak egymásra, de nem véletlenül jelent mindkettő távlattalan,

önző korlátoltságot. Az önző egyén – gyakran saját kárára –

nem lát túl pillanatnyi, közvetlen, egyéni érdekeltségén, a korlá-

tolt földi hatalmakat pedig nem érdekel olyan elvont, tudomá-

nyos nézet, hogy nem a Föld van a világ középpontjában, de ha

ez a bevált hétköznapi hatalomgyakorlást fenyegeti, fellép az

eretneknek nyilvánított tanok ellen, saját érdekében. Nem tu -

dom, lennének-e műholdjaink és internetünk egy konzervatív,

Föld középpontú rendszerben. De azt tudom, hogy az internet

né pe ma sem adna sok hitelt olyan tannak, ami azt állítja, hogy

december 22-én megszületett a tavasz. Pedig így van. A Föld

reakció-ideje majdnem egy teljes negyedév. Most, karácsonykor

történik az a csillagászati esemény, aminek következtében ta -

vasz lesz majd márciusban és március végén az, ami a nyarat

csinálja, és június 21-től újra rövidülnek a nappalok, hogy hatá-

sára ősz legyen majd szeptemberben. A karácsony, a húsvét és

a pünkösd esik ezen időpontok közelébe, nem véletlenül. A kará-

csony a remény ünnepe is, a fény, a megváltó születéséé. Az

ajándékok pedig azoknak szólnak, akikkel megosztjuk remé-

nyeinket egy jó, legalább is jobb életről; áldozatok embertársa-

inknak, akikbe reményeinket vethetjük. Munkát végezni is akkor

jó, ha egy kicsit ajándék, ha remélhetjük, ha azt gondoljuk, hogy

van valaki, aki örül majd az eredményének. Én az utóbbi három

és fél évben a községért dolgoztam a Kultiban és ezzel az újság-

gal is. Remélem, volt aki örült neki! Ez volt az utolsó negyed-

évem ebben a szolgálatban, ennyi volt, mindenkinek köszönöm

a segítségét!

a Szerk.

Utolsó negyedév

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

Az újságban megjelent legutóbbi összefoglalót a 2021. szep -

tember elsejei közmeghallgatással zártuk. Ez idő óta három

rendes és egy rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület, ame-

lyekről – lakossági kérésre – rövid összefoglalókat készítet-

tünk.

A 2021. szeptember 22. napi ülésen ismertetésre és elfoga-

dásra került a helyi általános iskola munkájáról szóló éves be -

számoló (83/2021 sz.), amelyet Fokiné Fehér Edit intézmény-

vezető állított össze. Szuhányi-Bartal Zita adóügyi vezető-főta-

nácsos beszámolt a helyi adók 2021. évi első féléves teljesülé-

séről, amelyet a testület elismeréssel fogadott el (84/2021 sz.).

Sor került a helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosításra is. A

módosítás Református Egyház által megvalósítani kívánt kö -

zösségi ház telekrészét érintette egyedül. Fő indoka a módosí-

tásnak a Sport utca és Telkes utca sarkára tervezett közösségi

épület tornyának magassága volt. Ezzel önálló övezeti besoro-

lást kapott az érintett terület (85/2021 sz., illetve 6/2021.

(IX.23.) sz. önk. rendelet). Módosítani volt szükséges a HÉV

vonal korszerűsítésének előkészítő munkálatai miatta hatályos

településrendezési eszközöket is, így a H6 gyorsvasúti vonal

és annak kiszolgáló területeit, közlekedési csomópontjait kie -

melt fejlesztési területté nyilvánította a testület (86/2021 sz.).

Az ülésen a 227 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan, több mint egy

éven át húzódó tárgyalásokat és nyilvános pályáztatást köve-

tően, értékesítésre került a szomszédos ingatlan tulajdonosa

részére 550.000 Ft összegben (88/2021 sz.). Az önkormányzat

csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához, ami által támogatni

tudta a helyi illetékességű felsőoktatási intézményben tanuló-

kat (89/2021 sz.), illetve az óvoda megfelelő továbbműködése

érdekében fenntartói döntést hozott egy óvodapedagógusi

álláshely betöltéséről (90/2021 sz.).

A 2021. október 20. napi ülésen a testület kezdeményezte a fás

szárú növények védelméről szóló önkormányzati rendelet

megalkotását, illetve lakossági véleményeztetési eljárást a ren-

delet kapcsán (93/2021 sz.). 

A testület ugyanezen ülésen megalkotta az új közművelődési

rendeletét (7/2021. (X.21.) sz. önk. rendelet), amellyel megfe-

lelhet a hatályos magasabb szintű jogszabályi előírásoknak. A

rendelet megalkotásával új és hivatalos elnevezést is kapott

helyi kultúrház, amely a Szent Márton Közösségi Szintér lett.

Az ülésen sor került az önkormányzat 2021. évi költségveté -

sének technikai módosítására (8/2021. (X.21.) sz. önk. rende-

let), továbbá az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltsé-

géről szóló 9/2021. (X.21) sz. önk. rendelet megalkotására is.

A testület úgy döntött, hogy az elmúlt év végén megalkotott

szociális rendeletet felülvizsgálva azt változatlan tartalommal

fenntartja (95/2021 sz.). A testület értékesítette a mindössze-

sen 107 m2 nagyságú 772 hrsz-ú önkormányzati ingatlant

214.000 forint vagyonkataszteri értéken a szomszédos ingatlan

tulajdonosának (98/2021 sz.). A képviselő-testület a bizottsá-

gok teljes egyetértésével elutasította a 030/1. hrsz-ú ingatlan

belterületbe vonása iránti kérelmet (99/2021 sz.). A döntésho-

zók támogatásban részesítették Ráckeve Város Szakorvosi

Rendelőintézet laboratóriumát annak érdekében, hogy a már-

toni lakosok a laborvizsgálatok során ne kerüljenek hátrányba,

ne kelljen máshova fordulniuk, illetve ne növekedjen a várako-

zási idő, így ennek érdekében 2021. évre 125.001 forint, és

tárgyévre 500.005 forintot biztosít saját költségvetésének ter-

hére a mártoniak érdekében (100/2021 sz.). Az önkormányzat

önerőből gépi eszközállományának megóvása céljával a Hi va -

tal udvarában garázsépítésbe kezdett, ennek térbetonozására

1.140.000 forint összegben megbízta Kalmár Imre vállalkozót

(105/2021 sz.). A képviselő-testület a bizottságok javaslatára

egyösszegű jutalomban részesítette az egy éves kiemelkedő

munkájáért a polgármestert és az alpolgármestert (108 és

110/2021 sz.).

A 2021. november 10. napi rendkívüli ülésen megalkotta a tes-

tület a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 10/2021. (XI.11)

sz. önk. rendeletét annak érdekében, hogy a korábban elnyert

98 m3 szociális tüzifa mihamarabb kiosztásra kerülhessen,

ezzel segítve az arra leginkább rászoruló lakosokat. Továbbá

döntött a korábban említett garázs felépítményének megren-

delésében 1.304.800 forint összegben a Mariton S.C. cégtől

(112/2021 sz.). A települési önkormányzat támogatta a helyi

német nemzetiségi önkormányzat két kezdeményezését is,

egyrészt a Vagonmúzeum létrehozását a 02/5 hrsz-ú ingatla-

non, illetve az 537 hrsz-ú ingatlanon a nemzetiségi önkormány -

zat pályázatának megvalósulását (113-114/2021 sz.).

A képviselő-testület 2021. november 24. napján tartott ülésén

tárgyalta a fás szárú növények védelméről szóló rendelet meg-

alkotásáról szóló napirendi pontot, amelynek kapcsán a rende-

let megalkotásának elnapolásáról döntöttek a 2022. március

ha vi rendes ülésre, annak érdekében, hogy a képviselők mun -

ka értekezleteket tartva további javaslatokat tegyenek (120/

2021 sz.). A testület az idegenforgalmi adó és a lakossági kom-

munális adó vonatkozásában módosította a helyi adórendele-

tet – a 11/2021. (XI.25.) sz. önk. rendelettel –, illetve a talajter-

helési díjról szóló rendeletet – a 12/2021. (XI.25.) sz. önk. ren-

delettel –, mivel a tárgyalás, illetve az előterjesztések korábbi

kiküldése napján még nem volt elfogadott magasabb szintű

jogszabály ennek tiltására. Az azóta hatályba lépett országos

tilalom hatására a Hivatal már elkészítette az előterjesztést a

ren deletek hatálybalépésének módosítására, vagyis 2022. év -

re vonatkozóan magasabb terhek az önkormányzat részéről

nem fogják érinteni a lakosságot. Sor került az önkormányzat

2021. évi költségvetésének technikai módosítására is (13/

2021. (XI.25.) sz. önk. rendelet) Az ülésen megtörtént az ön -

kormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló

beszámoló ismertetése és elfogadása (121/2021 sz.), illetve a

2022. évi költségvetési elképzelések, a költségvetési koncep-

ció megvitatása és elfogadása (122/2021 sz.). Elidegenítésre

került a 776 hrsz-ú beépítetlen és nem is beépíthető 343 m2 te -

rü letű önkormányzati ingatlant 1.200.000 forint független érték-

becslő által megállapított értéken a szomszédos ingatlan tulaj-

donosának (125/2021 sz.). A testület végezetül jóváhagyta a

2021. évi szúnyoggyérítésről szóló beszámolót és elfogadta a

2022. évi terveket, mindemellett elkülönít 1.242.198 forint

össze get a 2022. évi tervezett célok megvalósítása érdekében

(127/2021 sz.).

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!



Szépkorú köszöntése

Ziegler Jánosné helyi lakost 90. születésnapja alkalmából

2021. szeptember 27. napján köszöntötte az önkormányzat. A

szükséges óvintézkedések betartásával Bencs Tamás polgár-

mester és Dr. Cseh Balázs jegyző személyesen jártak el. A

szépkorú hölgy szerető húgával együtt ünnepelt.
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Polgármesteri beszámoló

Szeptember ismét megsokasodtak a feladatok, több telepü -

lésen ugyanúgy, mint nálunk is, közmeghallgatásra került sor.

Tapasztalatszerzés céljából több közmeghallgatásra is

elmentem, fontosnak tartom más településvezetőktől is tanul-

ni, megfigyelni, hogy máshol mit csinálnak nagyon jól, milyen

problémák merülnek fel és hogyan oldják meg azokat.

Szeptember hó közepén a jelenleg folyamatban lévő pályá-

zatok kapcsán egyeztető megbeszélésre került sor a Tempo

Consulting munkatársával, számba vettük, hogy a közeljövő-

ben milyen típusú pályázatok kerülnek majd kiírásra. Fi gye -

lemmel kísérjük a civil szervezetek részére kiírt pályázatokat

is, ezért részt vettem a a Pest Megyei Civil Közösségi Szol -

gál  tató Központ országos tájékoztató rendezvényén is, ahol a

megvalósult pályázatok tapasztalatairól és az aktualitásokról

is szó esett.

A hónap végén a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési

Egye sület közgyűlésére került sor, ahol településünket képvi-

seltem.

Részt vettem Szigetújfaluban az Óvoda megújulásának

megünneplésén. A munkálatokra a magyar Falu Program

nyertes pályázataként kerül sor.

Szeptember végén hagyományosan Szüreti Felvonulásra

ke rült sor kis falunkban. Örömmel tapasztaltam, hogy egyre

több résztvevő tartja érdemesnek és szép programnak a fel-

vonuláson való részvételt. Kicsiknek és nagyoknak emléke-

zetes lesz ez a program, új utcaközösségek jöttek létre, újabb

állomásokon táncoltak a táncosok és köszöntötték terített

asztallal őket. 

Az Európa közben lévő önkormányzati társasház lakógyű-

lését hívtuk össze a hónap végére, szó esett a parkolóhelyek

kiosztásáról, közös használatú terek használatáról, lakhatás-

sal kapcsolatos problémákról.

Az október az RSD Önkormányzati Társulat taksonyi ülé-

sével kezdődött, Makádon minibölcsőde átadásnak örülhet-

tek a helybéliek, mi, a környező települések önkormányzatai-

nak vezetői, velük együtt örülhettünk. 

A település közútjainak szükséges felújítássáról egyeztet-

tem Bartek István mérnök úrral, hogy pályázati lehetőségek

esetén milyen tervek elkészítésére kell sort keríteni.

Környékbeli polgármester társaimmal látogatást tettünk

Szé  kesfehérváron, a Püspökségen, majd bemutatkozó láto-

gatásra került sor a papi feladatokat ellátó új atyánál, Kallós

Péternél, Ráckevén.

Novemberben több kötelező jellegű rendezvényen vettem

részt, többek között a Dunavarsány és Térsége Önkormány-

zati Szennyvíztársulás Társulási Tanácsának ülésén Duna -

var sányban, az RSD Viziközmű Társulás ülésén Taksonyban.

Tökölön, a repülőtér bejáratánál lévő Maléter kopjafánál ün -

nepi megemlékezésen vettem részt az 1956-os forradalom

és szabadságharcról és Maléter Pál honvédelmi miniszterről.

A rendezvény ideje alatt méltó díszőrséget adott a Hon -

védelmi Minisztérium és a Tököli Mikecz Kálmán Huszár ban -

dérium. 

Nagy Lajos alpolgármester úr képviselte a településünket a

Ráckevei–Soroksári Duna-ág környezetvédelmi beruházása,

rehabilitációs projektjének tájékoztatóján, melyet a Budapest

Fejlesztési Központ szervezett. Fontos céljuk, hogy a térség

önkormányzatai, képviselői, civil szervezetei és itt élő lakosai

lehetőséget kapnak arra, hogy nyomon kövessék a munka fo -

lyamatát, javaslatokat tegyenek, véleményt formáljanak és

részt vegyenek a tervezésben.

November hónapban kétszer került sor a Ráckevei Tűz oltó -

ság önkormányzatok általi finanszírozási kérdéseivel kapcso-

latban egyeztető megbeszélésre. 

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Ráckevei Kiren -

deltségéről az illetékes osztályvezető úrral – a Mártoni Strand

fürdővíz-felületének bővítése okán – a vízparti növényzet

Születések

2021. évi születések (júniustól-novemberig)

Király Lili Anna 2021.06.01.

Oláh Luca 2021.06.10.

Kiss-Schwarz Vince 2021.07.05.

Brixel Gerda 2021.08.19.

Bedő Dorottya 2021.08.23.

Drótos Szófia Anna 2021.09.03.

Csiszár Dániel 2021.09.18.

Wagensommer Örs  2021.11.07.

Pap-Szabó Kamilla 2021.11.12.

Lugosi Bence 2021.11.15.

Csiki Miklós 2021.11.26.
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rész beni eltávolítására vonatkozóan az engedélyek beszer-

zéséről, lehetőségekről, hivatalos álláspontok egyeztetéséről

beszéltünk, egyeztettünk, majd december elején sor került

ugyanezen témában a hatósági egyeztetésre a Duna–Ipoly

Nemzeti Park Igazgatóságának képviselőjével is.

November elején, a Márton-héten egymást érték az ese-

mények, a Szent Márton közösségi színtér előterében Tóth

Attila, a ráckevei Árpád Múzeum régésze által a környékbeli

te lepülések történetét bemutató installációját tekinthettük meg,

az általános iskolásokkal pedig részt vettünk a Márton-napi

lampionos felvonuláson. A Szülői Munkaközösség tagjai fi nom

ételekkel, süteményekkel vendégelték meg a falubelieket.

A Ráckevei Rendőrkapitányságon Dr. Turi-Kovács Áron Pé -

ter r. alezredes meghívására Kistérségi Konzultációs Fórum -

ra voltam hivatalos, melyen tájékoztatást kaptunk tágabb la -

kókörnyezetünk közrendjének helyzetéről, közbiztonságáról.

Feltehettük kérdéseinket, észrevételeket tettünk.

Az Angyali-sziget megközelítése, stéghasználat és a par-

koló jogszerű használata miatt ismételten egyeztettünk az

Angyali Civilek Egyesülete képviselőivel. Az önkormányzat

tu lajdonában álló parkoló és stég használatával kapcsolatos

megbeszélések hamarosan a végére érnek, remélhetőleg ha -

marosan sor kerül egy megállapodás megkötésére a jogsze-

rű használat, a folyamatos karbantartás illetve a költségek vi -

selése tekintetében.

November végén a Tahi Faiskolában jártunk alpolgármester

úr ral, tájékozódtunk a település fásítása kapcsán árakról, le -

hetőségekről, zöldterületek szépítésének igényéről.

Nem állhat meg a munka, az Agrárminisztérium képviselő-

je – a benzinkúttól a vasútig tartó szakasz – hadi út felújítása,

rendbetétele kapcsán benyújtott pályázat részeként előzetes

helyszíni szemlét tartott településünkön. 

A Ráckevei-Soroksári Duna-ág Viziközmű Társulat taggyű-

lésén Taksonyban vettem részt.

Az tavalyi évhez hasonlóan az idén is összeállítunk tartós

élelmiszer csomagokat, melyeket a képviselő-testület tagjai

juttatnak el rászoruló családoknak.

Bencs Tamás 

Köszöntés

A Polgármesteri Hivatal bensőséges ünnepség kere-

tében köszöntötte Pénzügyi irodájának vezetőjét nyugál-

lományba vonulása alkalmából. Mervó Alajosné, Erzsike

negyedszázadon át szolgálta községünket, nem csak

szakértelmével és pontosságával, hanem a kollégák, az

ügyek és ügyfelek iránt tanúsított segítőkészségével,

megértésével, emberiességével is. A polgármester, és

hivatalának vezetője, a jegyző, valamint jelenlegi, illetve

egykori kollégái egyaránt szívből kívántak neki jó egész-

séget és sok boldogságot a remélhetően sokáig tartó

nyugdíjas életére, hogy még hosszan élvezhesse csa-

ládja körében a megérdemelt pihenés éveit. Bár, amint

ismerjük, környezetének legnagyobb örömére, ideje

nagy részét aktív pihenéssel fogja tölteni. Ehhez kívá-

nunk ezúton is minden jót! 

Sankt Martin őszi krónikája
Visszagondolva a történtekre, hogy mivel is kezdjem ne -

gyed  éves beszámolónkat, kavarognak bennem a gondolatok,

mint minden beszámoló kezdetén. Ez a kis  zűrzavar a fejem-

ben szerencsére annak tulajdonítható, hogy számos progra-

mot szerveztünk és rengeteg eseménynek lehettünk részesei

az elmúlt időszakban. Sokat tervezgettünk, nagyon sokat dol-

goztunk, nagyon sok mindent megvalósítottunk, de még min-

dig nagyon sok elképzelésünk vár megvalósulásra. Nehéz

másfél oldalban összefoglalni az elmúlt három hónapot, hi -

szen német nemzetiségi önkormányzatunk összefogja és tá -

mogatja négy felnőtt és négy gyermek kultúrcsoport munkáját,

együttműködik öt szigetszentmártoni nemzetiségi egyesület-

tel, támogatja iskolánkat, óvodánkat, ifjúsági GJU szerveze-

tünket. Együttműködik további kultúrcsoportokkal, más telepü-

lések nemzetiségi önkormányzataival, regionális és országos

nemzetiségi, egyházi szervezetekkel. Itt szeretném megosz-

tani Önökkel azt az örömhírt, hogy 2021.11.21-én a Csömörön

megrendezésre került XXI. Északi Régió Német Nemzetiségi

Gálaműsorán, mint az Észak-magyarországi Német Önkor-

mányzatok Szövetsége Egyesület – október 9-én Visegrádon

megrendezésre került közgyűlésén megújult – elnökségének

tagja vehettem részt a rendezvény lebonyolításában. Kö szö -

nöm a bizalmat, hogy az ÉMNÖSZ Ifjúsági Bizottságának el -

nöke és Számvizsgáló Bizottságának tagja lehetek. 2019 ok -

tó bere óta helyi elnökségem mellett tagja vagyok a Magyar or -

szági Németek Országos Önkormányzatának és az MNOÖ

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságának. Bízom benne, hogy je -

lenlegi megbízatásom által még többet tehetek a magyaror-

szá gi német nemzetiségért és Szigetszentmártonért.

Na, de hol is hagytuk abba a beszámolót az előző fórum-

ban? Szeptember elején. És vajon mi is történt azóta? Face -

book oldalunkat böngészem éppen segítségképp, ahol azzal

kell szembesülnöm, hogy a programáradat hatására bekövet-

kezett idővihar következményeképp több eseményt nem is

tettem közzé, amelyeket most – bízom benne, hogy maradék-

talanul – bepótlok.

Nézzük csak időrendi sorrendben:

Szeptember második hetében szerveztük meg ballagó

nyol cadikosainknak II. Sváb Kaland táborunkat. A tábor leg-

több programjának helyszíne Újhartyán és a szállásunkat is

adó Újlengyel volt. A tábor, úgy mint tavaly, idén is rászolgált

el nevezésére. Kalandos volt. Látogattunk tájházat, tanyát, az



or szág közepét, Újhartyán nevezetességeit, részt vettünk a

Har tyánfeszt Sváb Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál ne -

ves eseményein, sütöttünk, főztünk, ettünk, ittunk, táncoltunk.

Mindezt sváb kalandosan.

Szeptember 19-én került megrendezésre az ősz egyik leg-

ki magaslóbb nemzetiségi eseménye, a Szigetszentmártoni

Né met Nemzetiségi Énekkar megalakulásának 45. évforduló-

ja. A jubileum alkalmából kórustalálkozót szervezett kultúr-

csoportunk és az őt támogató hagyományőrző egyesületünk.

Vendégek Ceglédbercel, Érd és Szigetcsép kultúrcsoportjai

vol tak, illetve a helyi Hexerei tánccsoport. A házigazdák fárad-

hatatlan szorgalommal szervezték meg a színvonalas ren-

dezvényt, melynek minden apró mozzanata az igényesség-

ről, hozzáértésről tanúskodott. A kórus és vezetője – Tősér

Dániel – mind a települési, mind a nemzetiségi önkormányzat

részéről elismerő oklevélben részesültek az elmúlt évek mun-

kásságának elismeréseként.

Szeptember 25-én került megrendezésre a helyi szüreti fel-

vonulás. A felvonulás kiinduló állomásán, a kultúrháznál – me -

lyet nagy tánccsoportunk öltöztetett őszi díszekbe – étellel

nem zetiségi önkormányzatunk látta vendégül az érdeklődő

közönséget. A település szinte minden nemzetiségi kultúrcso-

portja bemutatkozott az ünnepség során. Szijjártó Gyuszi

bácsi művészeti vezetésével működő, jövőre 70 éves fúvósze -

nekarunk fáradhatatlanul kísérte végig ünnepségünket. Szü -

letésnapjukat a II. Sváb Szigetfesztiválon ünnepelhetjük meg

2022 augusztusában. 

Októbertől három korosztályban folytatjuk a délutáni gyer-

mek táncoktatást, mivel a tanév kezdete óta iskolánk tanulói

közt népszerűvé és kedveltté vált a német nemzetiségi gyer -

meknéptánc. Bízom benne, hogy méltó utódai leszünk egyko-

ri tánccsoportvezetőnknek és iskolaigazgatónknak Nagy

Lászlóné, Editnek, aki a hetvenes évek közepén elindította és

meg alapozta az iskolai német nemzetiségi táncoktatást. Kö -

szönöm Editnek, hogy a nagy tánccsoport tagjaként 33 éve én

is elindulhattam ezen az úton. Gratulálok méltán megérdemelt

díszpolgári kitüntetéséhez.

Október 2-án és 3-án az Erzsébet téren megrendezésre

került „Budapest Oktoberfest” rendezvényen a Lohr Kapelle

színvonalas muzsikájára mulathatott a fővárosi közönség

mindkét napon. 

Október 4-én Máriaremetén és Solymáron jártunk a 3. és 4.

osztályos diákjainkkal. A „Sváb zarándoklat” pályázati támo-

gatásból valósult meg, amelyen mindkét osztály teljes lét-

számmal részt vett. Solymáron a gyermekek múzeumpeda-

gógiai foglalkozásokon vettek részt. Anekdotázás, tárgyfelis-

merés, csörögefánk sütés zajlott a Bauernhausban, míg a

patikában pirulát, gyógyteakeveréket és gyógykrémet készít-

hettek maguknak. Az eredeti állapotában fennmaradt sza-

tócsboltban a régen közkedvelt bolti cikkekkel, az egykor

használatos mérőeszközökkel, mértékegységekkel ismer -

ked hettek meg játékosan. Délutáni túránk célpontja Soly -

máron a Ró zsika forrás volt. Hazafele Máriaremetén a Kis -

boldogasszony-bazilikát látogattuk meg.

Október 9-én két rendezvényen vett részt a jövőre 10 éves

Hexerei tánccsoport. Ikladon nemzetiségi napokon jártak,

majd Csobánkán a helyi nemzetiségi táncegyüttes 15. szüle-

tésnapján. Ezen a napon a Lohr Kapelle is két fellépéssel

büsz kélkedhetett. Szintén Ikladon mutathatták be virtuóz ze -

ne tudásukat, illetve a Biatorbágyon megrendezésre került fú -

vós találkozón. 

Október 10-én nemzetiségi kórusunk Ceglédbercelen, kó -

rus találkozón vendégeskedett. A rendezvény nyitóeseménye

egy német nyelvű szentmise volt, melyen kórustagjaink is tisz-

teletüket tették. 

Október 13-án kis zenészeink Breznyán Pista bácsi meghí-

vására a nemzetiségi önkormányzat támogatásával látogatást

tettek Kiskunlacházán, a Volly István Alapfokú Művészeti Isko -

la zeneiskolásainak koncertjén. A koncerten a gyermekek

meg láthatták, hogy néhány év gyakorlás után, milyen fantasz-

tikus produkciók születhetnek.

Október 16-án szombaton az első Dél Pest megyei, egész

napot betöltő GJU háziversenyen „MARTINER BUAM” csapa-

tunk első helyezést ért el. 

MÁRTONI FÓRUM Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. december

5



2021. december Német Nemzetiségi Önkormányzat MÁRTONI FÓRUM

6

Csapattagok: Izsó Miklós (8.o); Kiss Krisztián (8.o); Tóth

Zoltán (8.o); Zimmermann József (Sankt Martin tánccsoport);

Zsámboki Maja (GJU Sankt Martin). 

A regionális verseny Surman-Majeczki Martinnal közös ötle-

tünk alapján indult el az idei évben. Első alkalommal Újhar-

tyánban került megrendezésre. Célunk, hogy különböző né -

met nemzetiségi települések fiataljai megismerhessék egy-

mást, illetve játékosan közelebb kerülhessenek a sváb kultú-

rához és elmélyítsék népismereti tudásukat. A vetélkedő hét

ál lomáson zajlott, a település nevezetes pontjain. Minden

résztvevő település hozott magával néhány feladatot, mely

népismereti és ügyességi játékokból állt. A vidám ügyességi

faladatok alapján szintén új ismeretekre tehettek szert a fiata-

lok a német nemzetiségi kultúrával kapcsolatban.

Szigetszentmárton a Neue Zeitung – az országos német

nemzetiségi hetilap – oldalain is büszkélkedhetett az elért he -

lyezéssel. Az első hely jelentőségét fokozza, hogy olyan nagy-

szerű csapatokat sikerült megelőznünk, mint Ceglédbercel és

Újhartyán.

Október 24-én a kórus Táton mutatkozott be a táti  asszony-

kórus 30. és a férfi kórus 10. születésnapján. 

November 8-án kezdődött a Márton-hét. A programokkal teli

hét nyitóeseményeként nemzetiségi önkormányzatunk a

Deutsche Bühne Ungarn – TaschenTheater; Magyarországi

Német Színház – Zsebszínház  társulatának fantasztikus és

szellemes mesejátékával ajándékozta meg iskolánk tanulóit.

A társulat idén már másodszor járt Szigetszentmártonban a

meghívásunkra. Ebből az alkalomból a Rumpelstilzchen –

Tűz manócska című Grimm-mesét játszották el nekünk.

Nemzetiségi önkormányzatunk ezen a héten támogatta az

iskola kézművesfoglalkozásait is. A lámpás felvonuláson a

templomkertben, illetve az SZMK Ízek utcája rendezvényén

pedig vendégül láttuk településünk lakóit. A kultúrházat a

Sankt Martin tánccsoport öltöztette díszbe Szent Márton tisz-

teletére.

November 21-én a korábban említett ÉMNÖSZ gálán lét-

számkorlátozások miatt csak néhányan képviselhettük telepü-

lésünket, ahol részt vettem a rendezvény lebonyolításában is. 

November 27-én megrendezésre került országos GJU ülés-

re három főt delegáltunk Szigetszentmártonból Zimmermann

József vezetésével. Józsi a helyi nemzetiségi élet mellett aktí-

van részt vesz az országos ifjúsági nemzetiségi közéletben is.

Szintén november 27-én került sor a Magyarországi Né -

metek Országos Önkormányzatának ülésére, melynek 2019

óta tagja vagyok. Az ülésen rengeteg téma mellett – gazdál-

kodás, stratégia, kitüntetések, beszámolók – a jövő évi or -

szággyűlési választásokra készültünk. Ritter Imre német nem-

zetiségi képviselővel az első helyen országos választási listát

állítottunk.

December 1-én nyílt ki Szigetszentmártonban az első ad -

venti ablak, mégpedig a kultúrházban. A bejárati kirakatot és

az ablakokat a Sankt Martin tánccsoport díszítette fel. A kul-

túrház tetejénél futó vonalfényt is tánccsoportunk ajándékozta

az intézménynek az elmúlt évben. December 6-án szintén

díszítettünk ablakot az intézményben a világító adventi abla-

kok program keretében. 

December 18-án kerül megrendezésre utolsó idei progra-

munk, a karácsonyi vásár, melyről beszámolómat  a jövő évi

első lapban olvashatják majd. 

Köszönöm mindenkinek az egész éves munkáját, aki to -

vább élteti településünk történelmi jelentőségű német nemze-

tiségi örökségeit: Kultúrcsoportjaink és egyesületeink vezetői-

nek, tagjainak, pedagógusainknak, képviselőtársaimnak. Kö -

szönöm a szülőknek, a szülői munkaközösségnek az együtt-

működését. 

Köszönöm a polgármesteri hivatal dolgozóinak hogy segítik

működésünket, településünk önkormányzatának és Bencs

Tamás polgármester úrnak, hogy támogatnak minket, mivel

érzik és értik a jelentőségét Szigetszentmártonban a német

nemzetiségi kultúrának. 

A hivatal dolgozói közül külön köszönetet szeretnék mon-

dani Mervó Alajosné, Erzsikének, aki idén november 30-án

nyu galomba vonult, aki 1996  óta, 25 éven keresztül végig

kísérte az 1994-ben megalakult nemzetiségi (akkor még ki -

sebbségi) önkormányzatunk életét és a legnagyobb hozzáér-

téssel és szeretettel intézte pénzügyeinket. 

Köszönöm Lágler Péter együttműködését nemzetiségi ön -

kormányzatunkkal, köszönöm munkáját mellyel kultúrcsoport-

jaink működését odaadóan segítette. A kultúrház programjai-

ban aktívan dolgoztunk együtt és kölcsönösen segítettük egy-

mást. Bízom benne, hogy a változások ellenére a jövőben is

lesz lehetőségünk a közös munkára.

Köszönöm Schreiner Mihályné, Erikának – aki megerősít

abban, hogy jó úton járok és lelkesít kitűzött céljaim elérésé-

ben –, hogy minden váratlan pillanatban számíthatok segítsé-

gére, szaktudására, ismereteire.

Köszönöm Békési László Illésné, Manyikának – előző elnö-

künknek – hogy önzetlenül és maradéktalanul megosztja ve -

lem korábbi munkássága során szerzett tapasztalatait, melye-

ket ötvözve új elképzeléseinkkel könnyebben haladhatunk a

kijelölt úton. 

Köszönjük Magyarország Kormányának a támogatást és a

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkáját.

A beszámolóban említett programok közül az alábbiakban

élvezhettük pályázati támogatásaikat: 

II. Sváb Kaland nemzetiségi tábor, Sváb Zarándoklat kirán-

dulás, ünnepségek gyermekprogramjai, szüreti felvonulás,

Márton-nap.

Minden kedves olvasónknak kellemes 
karácsonyi ünnepeket kívánok, 

egészségben, szeretetben, békességben! 
Rierpl Erika



A hosszú őszi időszakot, aktívan és tevékenyen töltöttük

óvodánkban. A kiscsoportosok ügyesen megszokták új kör-

nyezetüket és beilleszkedtek a csoportokba. 

A Magyar Népmese Napján (szeptember 30.) a gyerekek

a népmesékből jól ismert, királylány és királyfi jelmezbe öl -

töz hettek be, amit nagyon élveztek. Az óvó nénikkel közösen

koronákat készítettek, népmeséket hallgattak és nézhettek,

mesegyűjteményt kaptak ajándékba. A Maci csoport „A nagy

népmese kihívás” teljesítéséért oklevelet is kapott.

Az állatok világnapja projekthéten a gyerekek az erdei

állatokkal ismerkedhettek. Vendégünk volt Tóth Gábor, soly-

mász és állatidomár, aki egy humoros, élő állatokkal kísért

előadás keretében mutatta be a gyerekeknek a rókát, gö -

rényt, menyétet, egeret, patkányt, kutyát. Ellátogattunk a

Szi get szentmártoni Lovasudvarba is: az ingyenes belépést

és a tartalmas délelőttöt köszönjük Kövecsiné Kecskeméthy

Zsuzsa néninek.

Novemberben rendkívül sok program várta a gyerekeket:

Piroska néni készített róluk ünnepi képeket és a szokásos,

éves fogászati szűrést is megtartottuk.

Szent Márton napján, a gyerekek saját készítésű lám-

pácskákkal díszítették az óvodát, majd liba formájú keksze-

ket sütöttek, amiket az árnyjáték után, az ünnepi hagyomá-

nyokhoz híven, megosztottak egymással. A középső- és

nagycsoportosok elsétáltak a polgármesteri hivatalba, hogy

megtekintsék, a városunk névadójáról készült mozaikot. A

Gézengúz együttes vidám, libanapi, zenés műsorral szóra-

koztatta a gyerekeket.

Megtartottuk az első, kutyával asszisztált foglalkozást is. A

megvalósításban segítségünkre volt Enikő néni, képzett, ku -

tyás felvezető és vizsgázott, terápiás kutyája Beluha is, akik

azonnal belopták magukat szívünkbe. A gyerekek együtt

mozogtak, játszottak Beluhával, aki fáradhatatlanul mutatta

be a trükkjeit. A legbátrabbak kipróbálhatták a kutyasétálta-

tást is, pórázon. 

Amennyiben a járványügyi helyzet engedi, decemberben

várjuk őket vissza, szeretettel!  

A gyerekek nagy izgalommal, sok dallal és verssel várták

a Mikulást és segítőit, a Manókat, akik sok finomsággal töl-

tött csomaggal lepték meg őket. Sajnos az előző évhez ha -

sonlóan a pandémia miatt, az óvoda ablakain keresztül talál-

kozhattak a gyerekek a nagyszakállúval.

Már minden csoport a karácsonyra készül. Új hagyományt

teremtettünk óvodánkban: a nagycsoportosok szép adventi

koszorút készítettek, és a várakozás gyertyáit péntekenként

gyújtjuk meg. Körbeüljük és szép karácsonyi dalokat éneke-

lünk magyarul és német nyelven is. 

A fenti programokat a járványügyi előírásoknak megfelelő-

en tartottuk és tartjuk meg. A további szigorítások 2021. 11.

29-től kerültek bevezetésre.

A téli szünet, az iskolához hasonlóan, 2021. december

22. – 2022. január 02. között, nyitás 2022. január 03.

Mindenkinek békés, boldog ünnepeket kívánunk!

Az óvoda dolgozói nevében: 

Kovács Anikó és Veres Lórándné, Györgyi
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Márton-hét
Várakozással készültünk az idei Márton-hétre. Ebben az évben is méltóan megemlékez-

tünk a településünk védőszentjéről, Szent Mártonról. Az érdeklődők három mesét is lát-

hattak színpadra alkalmazva.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával eljött hozzánk a Szekszárdi Né -

met Színház. A Rumpelstilzchen című mesét láthattuk, ami mindannyiunkat elvarázsolt. A

Lázár Ervin Program keretén belül pedig a Kacor király történetét hallgathattuk meg. Majd

Nemes Nagy Ágnestől az Aranyecset című írását, amelyet az Aranyszamár utazó szín-

ház vitt a Kultúr színpadára. Diákjaink barkácsolhattak Mencigár Beáta, Hegedűs Mária

és Vesze Gabriella tanítónők vezetésével. Libakergető futáson megmutathatták gyorsa-

ságukat és kitartásukat. A bolhapiacon lelkesen árulták a gyerekek a portékájukat. A

nagyobbak egy rendhagyó irodalomórán vehettek részt, a röplabdások újra összemér-

hették erejüket és ügyességüket a meghívott csapotokkal. Ötletesebbnél ötletesebb fara-

gott tökök készültek. A záró napon, november 12-én pénteken zajlott le Márton-napi mű -

sor az 5. osztály felkészülésével, ezt követően énekeltünk a Művelődési Ház, majd a

Katolikus Templom előtt, ahol Kallós Péter, az új plébános atya köszöntette a templom-

hoz érkező osztályokat, tanítókat és szülőket. Alkalmunk nyílt bemenni a templomba,

megtekinteni az oltárképet, ami

Szent Mártont testesíti meg, ahogy

megosztja a köpenyét a földön he -

verő koldussal. Az eseménydús

napot az Ízek utcája zárta le, ami a

Szülői Mun kaközösség segítségé-

vel jött létre. Finomabbnál finomabb

ételeket lehetett kóstolni az osztályok standjainál. 

Köszönjük a szülők lelkes és kitartó munkáját! Köszönet minden

Kollégának, gyermeknek és szülőnek a segítségért, hogy létrejöhetett

a Márton-hét. Szakadáti Angéla Márta

2021. december Nevelés, oktatás MÁRTONI FÓRUM
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Köszönet az adó 1%-ának

felajánlásáért

A Gyermekeinkért Alapítvány ezúton

mond köszönetet mindazoknak, akik

jövedelemadójuk 1%ának felajánlá-

sával támogatták az Alapítvány

működését.

Az iskolásaink magasabb színvonalú

oktatása és nevelése érdekében

reméljük, hogy a következő évben is

számíthatunk támogató segítségükre!

Gyermekeinkért Alapítvány 

adószáma: 19183880-1-13

Általános Iskola



A szüreti felvonulás is, mint több réginek és népinek tudott zenés, táncos ese-

mény, az olyan kampánymunkák végeztével, mint az aratás és a szüret a Gyön -

gyösbokréta mozgalom hagyományteremtő tevékenységének köszönhető, amely

a ’30-as években találkozott a vidéki népesség és vezetőinek igényeivel egyaránt.

Tehát sikeres lett és azóta hagyományos is. Szent Mihály (szept. 29.) napja figyel-

meztetett a sötét uralmának eljövetelére, mert ezektől az időktől hosszabbak az

éjszakák, mint a nappalok, de nem volt a mezei gazdák között össznépi összejö-

veteles ünnep szeptember-októberben, hanem az Európa-szerte Szent Márton

napjától vette kezdetét. Szőlős gaz dánként és pincénként a préseléshez kapcsoló-

dott az óbor fokozott fogyasztása és az azzal járó vigalom. Községünk Mihály-nap

előtti hétvégén rendezett szüreti felvonulást, idén szeptember 25-én. A plakát mu -

tatja az útvonalat és a megállókat, amelyeket a környező lakosok, illetve civil szer-

vezetek hoztak létre a vonuló zenekar és táncosok számára. Ebben az évben két

új megálló is bizonyította a mártoniak részvételi szándékát és összefogásának ere-

jét. A biciklis felvonulók spontán megjelenése

szintén nagyszerű, mert ugyanaz a szerepe,

mint egykor a lovasoknak volt, ellenben köze-

lebb áll a mai valósághoz.

Október 23. közös ünneplése is a Kultúr -

ház ban valósult meg az általános iskola szer-

vezésében. A plakát annyira tet-

szett a zenekarnak, hogy kértek

belőle emlékbe. Előtte két nappal

került elfogadásra községünk új

közművelődési rendelete (7/2021.

(X.21.) sz. önk. rendelet). 

A kultúrház új és hivatalos

elnevezést is kapott: Szent

Márton Közösségi Szintér lett.

MÁRTONI FÓRUM Kultúra 2021. december
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Szeptember 18-án, kórustalálkozó keretében ünnepelte fenn-

állásának 45. évfordulóját a Szigetszentmártoni Német Nem -

ze tiségi Kórus. A családi, baráti összejövetelek közös éneklé-

se, a sváb és német dalok sokasodó felidézése nyomán, Ligeti

József varázslatos személyisége körül egyre bővült az énekel-

ni szerető közösség. Aztán Józsi bácsi 1976-ban életre hívta és

huszonkilenc éven keresztül vezette a kórust. Halála után tíz

évig Tarsoly Ferenc volt a karnagy, 2016-tól Tősér Dániel vette

át az énekkar irányítását. A kórus aktív életét számos adattal is

lehetne jelemezni, ám ennél sokkal többről van szó. Az együtt-

éneklés kisebb és nagyobb közösségeket teremtett. A próbák

és programok a kórustagok életének részévé váltak, a találko-

zók, fellépések alkalmával sok új barátra, tartós barátságokra

tettek szert. Mindnyájan hálával és szeretettel őrzik az alapítók

és a volt tagok emlékét. Köszönet illeti őket azért, hogy meg-

őrizték és továbbadták ezt a helyi sváb kultúrát, az énekekből

sugárzó derűt, humort, bölcsességet, és azt a zenét, ami min-

denkit táncra hív. A jubileum alkalmából kiadott „In memoriam

Ligeti József“ című kötet méltó módon őrzi meg e gazdag múltú

kórus történetét és énekeit.

A Kultúrház eseményei

45 éves a Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Kórus

A szüreti felvonulás



Novembert a Kulturális Baráti Kör ren-

dezvénye nyitotta másodikán. A Márton-

hét előfutára a Thália Tanoda színésznö-

vendékeinek vizsgaelőadása a Tizenkét

dühös ember volt november 6-án. Azért

előfutár, mert a Márton-hét az általános

iskola és a Szent Márton közösségi szín-

tér szervezésében csak 8-án hétfőn kez-

dődött, viszont bővelkedett színpadi pro-

dukciókban és együttes erővel nagyon

érdekes programot állítottunk össze. A

darab Reginald Rose (1920–2002) ame-

rikai szerző 1954-ben keletkezett műve

volt, amit mi leginkább az 1957-es filmváltozatból ismerhe-

tünk, melynek egyik főszerepét Henry Fonda (1905–1982)

játszotta. A cselekmény közegét az amerikai esküdtszéki

bíráskodás adja, hogy a véletlenszerűen választott es küd -

tek nek egy ülésben egyhangú véleményre kell jutniuk a vád-

lott bűnösségét illetően. Amíg ellenvélemény van, nem me -

hetnek haza. Ez esetben egy talán lumpen család félárva és

nehézsorsú kamasz fiát vádolják azzal, hogy megölte az

apját. Ha bűnösnek találja az esküdtszék, a fiút kivégzik. Az

elején tizenegyen bűnösnek tartják és csak egy esküdt

kételkedik. A többség meg volt győződve róla, hogy gyorsan

hazamehetnek. Egyikük ragaszkodik hozzá, hogy egy em -

ber élete, ha mégoly hitványnak tartják is, érjen annyit, hogy

legalább megbeszélik. Így hát a többségnek szembe kell

néznie előítéleteikből fakadó érzelmeik torzító hatásával. Az

egyhangú ítéletig sok megrázkódtatáson esnek át. A szí-

nésztanulók kiválóan játszottak és a dramaturgia is kitűnő

volt!

2021. december Kultúra MÁRTONI FÓRUM
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Márton-hét
Fentebb említettem, hogy községünk védőszentjét Euró pá -

ban és a világon szerte kiemelt becsben tartják, részben sze-

mélye, katona volta és ebből egyáltalán nem következő irgal-

mas embersége miatt, másrészt ünnepének ideje miatt.

Utóbbi, tehát november 11. a mezőgazdasági munkák végét

je lenti. Márton-nap és advent között van az az időszak, amit

újlatin, germán, de még tán egyes szláv nyelveken is Szent

Márton farsangjának neveznek. A nehéz tevékenységek ideje

lejárt, így az adventi elcsendesedésig van idő mulatni. Az

újbor bírája is Márton, ilyentájt kell megkóstolni. A liba keresz-

ténység előttről repül bele ebbe a hagyományba, Mars isten-

nek és a germán Wotan–Odinnak is áldozati állata. Ezért

aztán találó, hogy az egyhetes léleküdítés kezdő előadása a

germán mitológiát összeállító Grimm fivérek mesegyűjtemé-

nyéből származott a színpadra. A szekszárdi DBU vándorpá-

rosa mutatta be számunkra, rögtön hétfő délelőtt, hogy jól kez-

dődjön a hét az is ko lásoknak is. 

2021.11.11. csütörtök délben az Aranyszamár utazó szín-

ház Nemes Nagy Ágnes: Aranyecset c. meséjét vitte színre.

Utána délután a Ráckevei Múzeum tablóiból nyílt Kör nyék -

történeti kiállítás. Muzsikált Kiss Gergely református lelkész, a

kiállítást bemutatta Tóth Attila régész.  

2021.11.12-én pénteken délután volt az általános iskola

diákjainak műsora, utána a lampionos felvonulás, nyitánya a

Kulti előtt zajlott. Felavattuk a homlokzat mozaikmásola-

tát és kapcsolódva megtartottuk a Szent Márton Kö zös -

sé gi Színtér névadóját. Utána a menet elvonult a temp-

lomhoz, ahol a Köz ségi- és a Német Nemzetiségi Őnkor -

mányzat megvendégelte a résztvevőket, majd az „Ízek

utcája” következett az Iskola előtt.

Szombat este a „Nekünk 8 van 4” Orwell ihlette cí men

vers és zene szólt a '80-as évektől és évekről napjainkig.

Felléptek: Czipott Géza ének, gitárok, fúvósok, Lévay Pé -

ter billentyűk, Varga Dániel basszus, Lajcsik Domonkos

gitár.

2021.11.14. vasárnap délután zenés színházi matiné, a

Csipketündér zárta a programsorozatot az ercsi Fel vo nási

Tünetek Színházi Műhely előadásában Molnár Fe renc: Az

ibolya c. műve alapján. A programok ingyenesek voltak, a

Magyar Falu Program támogatásával valósultak meg.

Kedves Márton jöjj és nézd!
Fotopályázatot hirdettünk a Márton-hét folyamán ké -

szült bármilyen fényképek számára. Ez az első ilyen

alkalom, ezért nem volt tömeges a jelentkezés. Akit kér-

deztem, olyasmit mondott, hogy ő nem fotóművész. Ez

nem is volt feltétel. A Kulti

kerítésére kiállított ké pek

azt illusztrálják, hogy mit

csináltak a mártoniak köz-

ségükben a Márton-hét

napjaiban.



Egy 20 éves, mártoni kötődésű egyetemista, Barna Martin 5.

lett egy nagy nemzetközi szimulátoros túraautó bajnokságon.

Idén került a tú ra autó-világbajnok Michelisz Norbert által alapított

M1RA Mo torsport csoport kötelékébe. Az e-sport harcterén méret-

teti meg magát különböző rendezvényeken. Ezt valahogy úgy kell

el kép zelni, mintha vennénk egy valós autóversenyt, csak itt a ver-

senyzők otthon ülnek a saját felszerelésük előtt, ami teljes egé-

szében másolja a valóságot, tehát tekerik a kormányt, nyomják a

pedálokat és sebesen váltanak. Azonban egy ütközés során nem

lesz személyi sérülés és anyagi kár sem. A mai világban ezek a

szotfverek és hardverek olyan fejlettek, hogy sokan ezt tekintik a

valós versenyzés egyik legjobb előszobájának. Többször bebizo-

nyosodott már, hogy aki szimulátor verseny zőként gyors, az a

valós aszfalton is megállja a helyét.

„Az idei első komoly bajnokság a CUPRA SIMRACING SERIES

volt, ahol a világ legjobbjaival vetélkedhettem a virtuális aszfaltcsí-

kon. Elképesztően szoros volt az idei bajnokság. Év elején a kitű-

zött cél az volt, hogy a legjobb 5-ben végezzek. Aztán a legtöbb

versenyen megvolt a tempóm ahhoz, hogy az élbolyban küzdjek,

így evés közben jött meg az étvágy, nem látszott re ménytelennek,

hogy akár bajnok is lehessek idén. A bajnokság féltávja előtt még

volt, hogy vezettem is a tabellát, ám két peches forduló után a baj-

noki címhez fűzött reményeim sajnos elszálltak. Végül az 5-ik

helyet sikerült megszereznem ös sze tettben, ami így is életem eddi-

gi legjobb eredménye nemzetközi szinten. Tény, hogy így utólag

jobban látom a hiányossá gaimat, azt hogy a gyenge futamaimon

mit hibáztam. Levontam a tanulságokat és már most azon dolgo-

zok, hogy a jövőben minden hibát kijavítsak!”

Barna Martin

A Mártoni Játékok facebook csoport

Hallo weent, Mindenszentek előestéjét

magyarított Salamon lámpásaivá, mert

Szent Salamon ünnepe van akkor és

ezért ragyognak a mondásban Salamon

tökei, mert azok töklámpák. A nappali,

el sősorban gyerekeknek szánt tökfara-

gós, játékos, Duna-parti büfézős prog-

ram végül egy többgenerációs retro dis -

coban csúcsosodott ki okt. 30. vasárnap

este a Kulti erre alkalmas részein.

Olyannyira többgenerációs volt, hogy

látogatói között nyugdíjas barátaimtól kezdve felnőtt ismerő-

seimen át azok gimnazista gyerekeiig minden korosztály kép-

viseltette és jól érezte magát. Sajnos a kiírt tiltás ellenére a

tánctérbe bevitték az italokat, amik ki is borultak. A bennük

lévő modern kemikáliák olyan ellenálló bevonatot képeztek a

padlón, hogy hiába táncoltattam rajta azon melegében sok-

szor és hosszan kitartó partneremet a felmosómopot, az még

a későbbi rendes felmosás után is érzékelhető volt a novem-

ber első keddjén a Kul turális Baráti Körben a kerámiákról

szóló Naszvadi Mag dolna előadást szervezők és látogatók

számára. A Covid miatt sem ajánlatosak a sok résztvevős,

zenés–táncos rendezvények, így hát azóta nem voltak és

nem tudom mikor lesznek.

November első felében a Meseudvar játékgyűjtésbe fogott

rászoluló gyerekek számára. Az Őrangyal Alapítvány és a

Cseppkő Gyermekotthoni Központ  kapta a játékokat.

Lágler Péter aka Kultúr Márton
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