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Szeretettel köszöntöm Önöket a 2022-es év első lapszámával! 

Mindenkinek lendületes, egészséggel teli esztendőt kívánok!

Reményeink szerint településünkre is mozgalmas, pályázatokban és megvalósult kivitelezésben, 

rendezvényekben bővelkedő hónapok várnak!
Szerkesztő

MÁRTONI FÓRUM
Helyi közélet, nemzetiség és kultúra 2022. március

Fotó: Géczi Roland

Köszönet
Lapzárta idején rendkívüli esemény történt: a Katasztrófavédelem szervezésében Ukrajnából 50 fő

menekültet szállásoltak el Szigetszentmártonban.

Ezen sorok írásakor hosszú távú tapasztalatom nincs, de az elmúlt két nap eseményei alapján

megállapítható, hogy a falu lakossága ismét példaértékű összefogásról tett tanúbizonyságot.

Köszönöm mindenkinek a felajánlott adományt és segítséget,

a Szociális és Kulturális Bizottság tagjainak pedig ennek koordinálását!

Bencs Tamás

polgármester
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Összefoglaló Szigetszentmárton Község 

Önkormányzatának a lakosságot érintő döntéseiről
Az újságban megjelent legutóbbi összefoglalót a 2021. no -

vember 24. napján tartott ülésén hozott döntésekkel zártuk.

Ez idő óta három rendes és egy rendkívüli ülést tartott a kép-

viselő-testület, amelyekről – lakossági kérésre – rövid össze-

foglalókat készítettünk. Emellett 2022. 03. 01. napján sor ke -

rült az éves közmeghallgatásra is.

A 2021. december 10. napi ülésen meghatározásra került

a 2022. évi első félévi munkaterv (130/2021 sz.), e szerint a

következő időpontokra került tervezésre képviselő-testületi

ülés: január 18., február 15., március 22., április 19., május

24., június 21. és 2022. március elsejére a közmeghallgatás.

Az ülésen sor került a korábban meghozott helyi adórendelet

módosításáról, illetve a talajterhelési díj módosításáról szóló

rendeletek hatályba lépéséről rendelet alkotására, amelyek

ér telmében a módosítások nem lépnek hatályba (14, illetve

15/2022. (XII.11.) sz. önk. rendeletek). A ülésen döntés szü-

letett pályázati felhívásról, amelynek tárgya a Szigetszent már -

toni Szabadstrand helyiségeinek bérleti joga volt. A testületi

ülésen több döntés is született a karácsonyi támogatásokkal

kapcsolatosan. A képviselő-testület döntött évvégi lakossági

támogatásokról karácsonyi utalvány és természetbeni támo-

gatás formájában, amelynek összköltsége 1.050.000 Ft volt

(132/2021. sz.), döntött karácsonyi utalvány adásáról az idő-

sek számára 3.304.315 Ft összértékben, fejenként 7.000 Ft

összegben (133/2021. sz.), döntött karácsonyi csomag bizto-

sításáról gyermekek (276 fő) részére 552.000 Ft összértékben

(134/2021. sz.), illetve az állami támogatással juttatott szociá-

lis tűzifán felül, saját költségvetésének terhére 1.450.000 Ft

összegben vásárolt és biztosított tűzifát a szociálisan rászoru-

lók részére.

A 2022. évi első testületi ülés a munkaterv szerint zajlott

2022. január 18. napján. A képviselő-testület módosította

hatályban lévő szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

szóló helyi rendeletét az 1/2022. (I.19.) önk. rendelet által. A

módosítással bővültek a támogatások köre 2022. március 1.

napjától: 

1.) Az Önkormányzat tanévkezdési támogatást nyújt a törvé-

nyes képviselő kérelme alapján a gyermeket nevelő csalá-

dok nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolás)

Szigetszentmárton községben lakóhellyel rendelkező és

életvitelszerűen Szigetszentmárton községben tartózkodó

tanulói részére, aki az adott tárgyév szeptember 1. napjáig

még nem töltötte be 20. életévét, amennyiben az őt eltartó

családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-

nek 400%-át, egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő

esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-

gének 500%-át. A kérelem benyújtására a tanév lezárását

követően a tárgyév szeptember 30. napjáig van lehetőség.

A határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatás összege

tanulónként egységesen 10.000 forint.

2.) Kérelemre a polgármester a gyermek születésére tekintet-

tel egyszeri támogatást nyújt a Szigetszentmárton köz ség -

ben lakóhelyén legalább 1 éve életvitelszerűen tartózkodó,

a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képvi-

selő részére. Az életvitelszerű tartózkodás tényét a Szi get -

szentmártoni Polgármesteri Hivatal igazolja. A születési tá -

mogatást a 2022. január 1-jétől született gyermek után le -

het igényelni. A születési támogatást egy gyermek után

születését követően csak egyszer és csak egyik törvényes

képviselője igényelheti, a gyermek születését követő fél

éven belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelem-

hez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatá-

nak másolatát, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról,

hogy a gyermeket saját háztartásában neveli. A támogatás

mértéke gyermekenként egységesen 20.000 forint.

3.) Kérelemre a polgármester döntése alapján a házasság-

kötés évében 20.000 Ft családalapítási támogatásban

részesül a házaspár, ha a házasságkötés napján a házas-

társak legalább egyike nem töltötte be a 35. életévét, és a

házaspárnak legalább az egyik tagja a házasságkötés

napján legalább egy éve szigetszentmártoni lakóhellyel

rendelkezett és életvitelszerűen itt élt, feltéve, hogy koráb-

ban a házaspár egyik tagja sem részesült még házasság-

kötésre vonatkozó önkormányzati családtámogatásban.

A képviselő-testület ugyanezen ülésen kérelemre értékesí-

tette a Halász utca 1059 hrsz-ú, 1/1 arányban önkormányzati

tulajdonú 164 m2 területű ingatlant 450.000 forintért (4/2022.

sz.). Továbbá úgy döntött, hogy a Ráckeve Város Önkor-

mányzata fenntartásában lévő Gólyafészek Bölcsőde általi

bölcsődei ellátás biztosítására kötött szerződés módosítását

kezdeményezi, azzal, hogy a férőhely tekintetében Sz i get -

szent márton számára a bölcsődei férőhelyek biztosításának

számát 15 főben kezdeményezi meghatározni (9/2022. sz.). A

testület törvényi kötelezettségének eleget téve megállapította

a polgármester illetményének és költségtérítésének emelését

(10/2022. sz.). Végezetül pedig arról döntött, hogy a Ráckeve

Város Önkormányzata fenntartásában lévő Ráckevei Önkor-

mányzati Tűzoltóság finanszírozásához többlettámogatást

nem biztosít, egyúttal Ráckeve város polgármesterének ez irá -

nyú kérelmét elutasította, illetve támogatását fejezte ki a

Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság állami fenntartásba vé -

telével kapcsolatosan.

A 2022. 02. 02. napján a határidő miatt rendkívüli ülésen

döntött 2022. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fej-

lesztések támogatása” tárgyában pályázat benyújtásáról a

Bartók utca Sugár út vonatkozásában. A projekt összköltsége:

12.165.965 Ft, (14/2022. sz.).

A 2022. 02. 15. napi ülésen a képviselő-testület meghozta

stabilitási határozatát, amelyben lefektette, hogy tervezetten

adósságot keletkeztető ügyletet 5 évre vonatkozóan nem kí -

ván kezdeményezni (16/2022. sz.), majd megalkotta a 2022.

évi költségvetési rendeletét is a 2/2022. (II. 16.) önk rende-

lettel. A testület jóváhagyta, hogy a Szigetszentmártoni Gesz -

te nyés Óvoda 2022. július 18-tól 2022. augusztus 12-ig tartó

nyári bezárásához hozzájárul (20/2022. sz.).  

A testület pályázatot nyújtott be a lakossági víz- és csator-

naszolgáltatás 2022. évi állami támogatására (21/2022. sz.).

A korábbi pályázati kiírás szerint az egyetlen egy beérke-

zett pályázatot véleményezve kijelölte a strand helyiségeinek

bérlőjévé 5 év határozott időre a korábbi bérlőt, a Ciri Food

Kft.-t (24/2022. sz.).

Az önkormányzat a 2022. évben a mártoni lakosok érdeké-

ben egy évre 630.000 forint támogatásban részesítette Rác -
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Polgármesteri beszámoló
Decemberben is részt vettem a Dunavarsány és Kör nyéke

Önkormányzati Szennyvíztársulás Társulási Taná csának kon-

zultációján, ahol a szervezet 2022. évi költségvetésének elfo-

gadására került sor.

A 2022. év első programja a DPMV Zrt. víz,- és csatornafej-

lesztéséért felelős tervezőjével való egyeztető megbeszélés

volt. Hosszú távú koncepció készül minden érintett település-

re vonatkozóan a települések fejlesztési irányairól, a jövőbeni

elképzelésekről.

Január 17-én a településünk által – a kötelező elszállításon

felül, önként vállalt – tavalyi évi plusz zöldhulladék szállítással

kapcsolatos tapasztalatokat elemeztük, egyeztettünk a szol-

gáltatóval a 2022. évi lehetőségről, árakról. Sajnos, a szolgál-

tató tapasztalata szerint az összes utca bejárásával nem meg-

térülő a szolgáltatásért fizetett tavalyi összeg, és önkormány-

zatunk az új, magasabbra kalkulált díjat önerőből már nem

tudja vállalni. Emiatt a KÉSZIS Kft. zsákos szállítását az idei

évben már nem tudja a la kosság igénybe venni, azonban az

ömlesztett m3-es szállítás egyedi kifizetéssel továbbra is meg-

rendelhető lesz.

Január 18-án a lakosságnál keletkezett veszélyes hulladék

begyűjtési lehetőségeiről tárgyaltam egy dunaharaszti illetősé-

gű céggel, hogy a festék, gyógyszer, autógumi, ve szélyes

anyaggal szennyezett göngyöleg stb. hulladékot hogyan és

milyen formában lehetne begyűjteni. 

Január 21-én megalakult településünkön a legújabb civil

szerveződés, a Polgárőrség. A szervezet bejegyzése a cég -

bíróságnál folyamatban van, ha a tagok a megfelelő képzése-

ket elvégezték, végre újra működik majd, a telepü lés bizton-

ságát védve. Jó munkát kívánok nekik!

Január végén pályázatot készítettünk elő egy települési kis-

film készítésére vonatkozóan Szendőfi Balázzsal, a „Ma rasz -

talt folyó” című természetfilm alkotójával egyeztetve. Nagyon

szeretnénk, ha olyan hasonlóan nagy értéket képviselő, a ter-

mészeti értékeinket kiemelő film készülhetne településünkről,

mint a már elkészült alkotásai. A pályázat benyújtásra került,

reméljük, sikeres lesz.

Februárban sor került a ráckevei szakrendelő – egyes te -

lepülések általi – finanszírozásának egyeztetésére, a vá ró -

listák, egészen pontosan a laboratórium működése kapcsán a

várólista csökkentésére. A Képviselő-testület februárban meg

is szavazta a laboratórium kiegészítő pénzbeni támogatását,

mely önkormányzatunk költségvetéséből ke rül finanszírozás-

ra, 630.000 Ft a 2022. évre.

A Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Tár su lás

ülésén a 2022. évi költségvetést fogadtuk el, valamint tájékoz-

tatást kaptunk az ipari méretű ágaprító gépek státuszáról. 

Február közepén bejárást folytattunk a faluban a közterületi

és intézményi területen lévő fák egészségi állapotát felmérve,

faápoló szakemberrel. Nagy szükség lesz az óvoda udvarán

lévő gesztenyefák aknázómoly elleni védekezésére, a koros fák

egészségének megőrzésére, mely ez évben meg fog történni.

A Tempo Consulting pályázatfigyelő és -író céggel az ez

évben várhatóan kiírásra kerülő pályázatokat és a településen

megvalósítandó pályázati igényeinket és lehetőségeinket

tekintettük át egy hosszú megbeszélésen.

Bírósági tárgyaláson vettem részt az önkormányzati tulajdo-

nú bérlakásunkhoz kötődő lakbér tartozás miatt. Saj nála to san

ilyen irányú kötelezettségeim is vannak.

A Dunavarsányi és Térsége Önkormányzati Szenny víz -

társulás ülésén megtárgyaltuk a Dunavarsányi Szenny -

víztisztító Telep Technológiai korszerűsítése tárgyú projekt

lezárásának még hátralévő feladatait.

A Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő

Intézményfenntartó Társulás ülésén a társulás 2022. évi költ-

ségvetésének elfogadására, valamint a Család- és Gyer -

mekjóléti Központ szakmai programjának módosítására került

sor.

Március 1-jén tartotta a Képviselő-testület (sajnálatosan ala-

csony számú érdeklődő jelenlétével) éves közmeghallgatását,

melyen beszámoltam a tavalyi év eredményeiről, a 2022-es

évre vonatkozó elképzeléseinkről és sor került a lakossági kér-

dések megválaszolására is.

A hónap elején sor került a pályázatokból megvalósuló beru-

házások ajánlattevőivel az elvégzendő munkák helyszíni bejá-

rásaira.

Március 4-én az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás tar-

tott ülést, melyen a 2022. évi költségvetés tárgyalása, elfoga-

dása továbbá a Víziközmű Társulat tájékoztatója szerepelt a

napirenden.

A januári hónap pályázatok szempontjából sok feladatott

adott, mert 10 pályázat előkészítésének és benyújtásának

február első napjaiban volt a határideje: 

BM Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

támogatása 12 millió Ft

Magyar Falu Program 

Kommunális eszközbeszerzés 14 millió Ft

Út, híd építése 30 millió Ft

Faluházak fejlesztése 16 millió Ft

Önkormányzati járdaépítés, felújítás 9 millió

Kültéri közösségi létesítmény 

eszköz beszerzése  5 millió Ft

Közterületi játszóterek fejlesztése 6 millió Ft

TOP-PLUSZ program  Óvoda bővítés 770 millió Ft

Kisfaludy program Strandfejlesztés 30 millió Ft

Hungarikum pályázat települési kisfilm 4 millió Ft

Izgatottan várjuk a benyújtott pályázatok eredményeit.

Kérem Önöket, hogy folyamatosan figyeljék az önkormány-

zat weboldalát /www.szigetszentmarton.hu/ és Facebook

oldalát, mert a hivatalos közlendőket első sorban itt tesszük

közzé.

Bencs Tamás 

polgármester

keve Város Szakorvosi Rendelőintézet laboratóriumát

(24/2022. sz.).

A testület megválasztotta a Helyi Választási Iroda vezetőjé-

nek javaslatára az országgyűlési választás és népszavazás

szavazatszámláló bizottságainak választott és póttagjait

(25/2022. sz.).

2022. március elsején sor került az éves közmeghallgatás-

ra is. A közmeghallgatáson mérsékelt érdeklődés volt megfi-

gyelhető, 24 fő volt jelen a lakosság részéről.

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.
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Szigetszentmárton Község Önkormányzata felhívja a 

gépjármű tulajdonosok figyelmét az alábbiakra:
Szigetszentmárton Község alapvetőn kertvárosias település, így a lakásokhoz saját udvar (kert) tartozik. A gépjárművek

tárolását ezért (ahogyan az egyéb ingóságokét is) az ingatlanokon belül kell a tulajdonosoknak megoldani, a közterület-

nek nem rendeltetése a gépjárművek tárolása. 

A gépkocsi közterületen történő tárolásához (tárolásnak minősül az az  eset is, ha a gépjármű az egyhelyben tartózkodást

időlegesen megszakítja) a tulajdonosnak közterület-használati engedélyt kell kérnie, mely díjfizetéshez kötött, mértéke

Szigetszentmártonban 5.000 Ft / hó / gépkocsi.

Kérjük ezért a lakosságot, hogy a járművek tárolását igyekezzenek a saját portájukon megoldani!

Tegyük együtt élhető településsé Szigetszentmártont.

Köszönettel: Képviselő-testület

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy néhány,

1956-os évben született karácsonyi utalványra jogosult

személy a karácsonyi utalvány évvégi osztásakor a

helyi lakosságot nyilvántartó központi rendszerben

jelentkezett technikai hiba okán kimaradt, azonban az

adatszűrési hiba észlelését követően utólagosan gon-

doskodtunk minden érintett és jogosult utalványban

történő részesítéséről. Ezúton is az érintettek szíves

elnézését kérjük az okozott esetleges kellemetlensé-

gekért.

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy települé-

sün kön kibővült az anyakönyvvezetők köre, mivel

Szuhányi-Bartal Zita köztisztviselőnk sikeres vizsgát

tett. Ezúton kívánunk munkájához sok sikert és jó

egészséget.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy egy esetleges

házszámváltozás során az https://e-bejelento.gov.hu/

honlapcímen elérhető ingyenes e-bejelentő szolgálta-

tás segítségével online, egyetlen oldalon keresztül

(vagy akár személyesen bármely kormányablakban),

kényelmesen és gyorsan elintézheti közművei átíratá-

sát, valamint bejelentheti személyes adatainak meg-

változását az összes, Önnel szerződésben álló, e-beje-

lentőhöz csatlakozott közműszolgáltató felé. Ennek

köszönhetően megspórolhatja a személyes ügyintézés

fáradalmait, például egy költözés esetén, avagy ház-

számának megváltozásakor. Legyen szó villany-, víz-,

gáz- vagy épp táv-hőszolgáltatóról, mostantól nem

szükséges egyenként felkeresnie a közműcégek ügy-

félszolgálatait vagy internetes felületeit, hanem mind-

ezt intézheti egy helyen, otthona kényelméből.

Dr. Cseh Balázs jegyző

SZÉPKORÚAK 

KÖSZÖNTÉSE

Strohmayer Mártonnét 90.

születésnapja (2022. 02. 19.)

alkalmából köszöntötte az

önkormányzat.

A szépkorú hölgyet szemé-

lyesen köszöntötte fel – a

szükséges óvintézkedések

betartásával – Bencs Tamás

polgármester és Dr. Cseh

Balázs jegyző.

Életvidámságához, a megélt

élethez ezúton is gratulálunk!  

Pásti Dániel 90. éves lett 2022.

január 3. napján, ezen szép alka-

lomból köszöntötte születésnapján

az önkormányzat.

Szerető és népes családja köré-

ben történt az ünneplés a mai

napig kertjében is aktív szépkorú

úrnak.

A felköszöntés és jókívánságok

kifejezése személyesen történt – a

szükséges óvintézkedések betar-

tásával – Bencs Tamás polgár-

mester és Dr. Cseh Balázs jegyző 

által. 

Születések

2021.12.01. – 2022.02.28-ig 

Wamberszky Dominik 2021.12.03.

Dóry Dániel 2021.12.11.

Antal Alexander 2021.12.22.

Kéméndi Admira 2021.12.29.

Mayer Kamilla 2022.02.11.
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– A világjárvány okán 2021 meglehe-

tősen nagy kihívások elé állította Ma -

gyarországot. Képviselőként és cs a  -

ládapaként hogyan látja a tavalyi esz-

tendőt?

– 2021 sem a közigazgatás, sem az
egészségügyi szolgáltatás, sem az okta-
tás világában, de még az egyén és a
család vonatkozásában sem volt könnyű
év. Mégis azt gondolom, hogy mind a
társadalom, mind Magyar or szág Kor má -
nya jól vizsgázott abban a tekintetben,
hogy megpróbált előre te kinteni, és a
kialakult helyzetre megoldást találni. A
különféle kormányzati döntések, akár
előttünk vannak még, akár a következő
hetekben, hónapokban realizálódnak,
soha nem látott po zitív döntések, ame-
lyek a társadalom minden szegmensét érintik.

– 2021-ben az év kifejezésének a család szót választotta

a közmédia mellett működő Montágh Testület. Va ló ban

nagyon sok szó esett tavaly a hírekben a családról, és ha az

Ön által előrevetített intézkedésekről beszélünk, akkor jól

sejtem, hogy ez idén sem lesz másként?

– Miután a társadalom egyik legfontosabb alapja a család,
Magyarország Kormánya 2010 óta nagy hangsúlyt fektet a
csa ládtámogatásra, amely túlzás nélkül mondható, hogy világ-
szinten is sikeres. Erről az útról a világjárvány miatt sem aka-
runk letérni. Fenntar tot tuk, sőt tovább bővítettük a családi ott-
honteremtési támogatásokat. Minden ma gyar család, amelyik
18 évesnél fiatalabb gyermeket nevel, személyi jövedelemadó-
mentességben részesül. Visszaadtuk a nyugdíjasoktól elvett
13. havi nyugdíjat, de azt gondolom, nem távolodunk el a csa-
lád témakörétől, ha megemlítjük, hogy a minimálbér 200 ezer
forintra, a szakmunkás minimálbér pedig 260 ezer forintra
emelkedett, amely megegyezik a 2009-ben regnáló Bajnai-kor-
mány alatti bruttó átlagfizetéssel. 

Beszélhetünk még a tanárok 10 százalékos béremeléséről,
a rendvédelmi dolgozók ugyancsak 10 százalékos bér fej -
lesztéséről, illetve a katonák és rendőrök esetében a 6 havi
illetményüknek megfelelő ún. fegyverpénz kifizetéséről 2022-
ben. Mellettük a kultúrában és szociális ágazatban dolgozók is
20 százalékos béremelésben részesültek január 1-jével.
Magyaror szág tehát előre megy, nem hátra néz, és soha nem
megszorításokban gondolkozik, hanem a gazdaság növeke-
désében, ami a kormányunk alapüzenetét hordozza.

– Az idei év a parlamenti választásokról is szól, hiszen

tavasszal lejár a kormány mandátuma. Ön szerint mi a tétje

most ennek a választásnak?

– A tét egyértelműen az, hogy visszafordulunk-e a 2010
előtti gyurcsányi útra, vagy folytatjuk azt, ami az egyén, a
család és a társadalom megerősödéséről, ezen keresztül
pedig Hazánk felemelkedéséről szól.

– Ha már újra a család fogalma került elő, az országgyűlé-

si választásokkal egyidőben népszavazás is lesz tavasszal…

– Azt gondolom, hogy a magyar jövő a gyermekeinkben van,
ezért az ő vé delmük a legfontosabb. Sajnos az el múlt időszak-
ban olyan nyugat-európai és világméretű tendenciát figyelhet-

tünk meg, amely nem érdekük sem a
ma gyar szülőknek, sem pedig a felnö-
vekvő generációknak. Ezért is született
meg a gyermekvédelmi törvény, amit
egy népszavazás keretében szeretnénk
még különböző kérdésekkel megerősíte-
ni a társadalom egésze részéről.

– Az ország helyzete után ejtsünk

néhány szót a térségünk helyzetéről.

Hogyan látja az elmúlt éveket, mióta Ön

képviseli az itt élőket?

– Rengeteg pozitívumról, s ezzel
együtt megannyi kihívásról is beszámol-
hatok. A lakosságszám folyamatos növe-
kedése nagyon sok feladatot adott az
infrastruktúra bővítése terén, aminek, ha
kisebb-nagyobb nehézségek árán is, de

úgy gondolom, sikerült megfelelnünk. A már elkészült fejleszté-
sek so rában beszélhetünk az M0-ás bővítéséről és biztonsá-
gosabbá tételéről; ezzel kapcsolatban is köszönetemet fe -
jezem ki a la kosságnak a munkálatok során tanúsított türelmé-
ért. Most már 3, illetve 4 sávon használhatjuk az autóutat és a
megerősített Duna-hidat, továbbá Szigetszentmiklósnál az
északi oldalon egy le- és egy felhajtóval is gazdagodott a tér-
ség, a továbbiakban pedig az M0 déli oldalán is megépül a le-
és felhajtóág egy kétsávos turbó körforgalommal együtt. A
HÉV-fejlesztés eldőlt, már javában zajlik a tervezés. Új szerel-
vényekkel, új pályával és új állomásokkal fogja szolgálni az
utazóközönséget ez a beruházás néhány éven belül, az átépí-
tett gyártelepi csomóponttal kiegészülve. Ha az oktatásról, a
nevelésről és a szociális ágazatról ejtünk szót, akkor elmond-
hatjuk, hogy számos bölcsőde épült vagy újulhatott meg, vala-
mint több egészségügyi intézményt, óvodát és iskolát is fej-
lesztettünk.

– Végül lássuk, hogy Szigetszent már tonban milyen fej-

lesztésekről be szélhetünk?

– A Magyar Falu Program óriási lehetőséget jelent a falvak
számára, ezért is volt fontos számomra, hogy a program indu-
lásakor elérjem, az agglomerációban található 5000 fő lakos-
ságszám alatti települések is tudjanak pá lyázni és ezáltal
vonzó, XXI. századi körülményeket tudjanak biztosítani az itt
élő polgároknak. Tavaly ennek segítségével az egyházi tulaj-
donú temetőt, az óvodai játszóudvart, és az iskola tornatermét
tudtuk felújítani, valamint az iskola belső festése és a nyílás-
zárók cseréjét is megtörtént. Szintén ebből az állami forrásból
a felelős állattartás elősegítésére, közösségi tér fejlesztésére,
a közterületek karbantartásához szükséges kommunális esz-
közök be szerzéséhez is nyert el pályázati forrást a falu.

A Szigetszentmártont és Szigetújfalut összekötő Vasút utca
állapota sem tűrhetett már halasztást, sikerült elérnünk, hogy
az út fenntartója – a korábbinál tervezett hosszabb, 930 m-es
szakaszon – a Ráckevei út és Május 1. utca között felújította,
idén pedig a két település közötti külterületi résszel folytatva
teljes hosszában megújul az út. Mindezek mellett a helyi német
nemzetiség kulturális kezdeményezéseihez, működési költsé-
geik támogatásához és a nemzetiségi tanulók táboroztatásá-
hoz is hozzájárult az állam. Ezek mind nagyszerű hírek, és ha
a választók bizalmának köszönhetően a kormányzásunk foly-
tatódik, még nagyon sok hasonlóról számolhatok be idővel.

FEJLŐDŐ FALVAK, FEJLŐDŐ TÉRSÉG
Beszélgetés Bóna Zoltán országgyűlési képviselővel – riporter: Szilvay Balázs



Chronik von Sankt Martin –
Szent Márton Krónikája

Idén először találkozunk kedves olvasóinkkal, így most

nyílt lehetőségem  boldog új évet kívánni egészségben, sze-

retetben, békességben. Ezek a kívánságok most márciusban

is, de minden pillanatban aktuálisak, egyre  aktuálisabbak. 

Távolinak tűnik már a karácsony is, de év végi beszámo-

lónk még a karácsonyi vásár előtt ért véget. 

A karácsonyi program a kedvezőtlen időjárás – a hatalmas

szél – ellenére nagyon meghitt hangulatban zajlott. Az ese-

mény megnyitóján a református hittanosok éneklése után a

4. osztályosok előadását láthatta a kedves közönség.

A pásztárjátékot Deákné Szkiba Annamária katolikus hit-

oktatónk tanította be az egész osztály bevonásával.  

A műsor folytatásaként a hangulatos díszben pompázó

templomkert karácsonyfáját táncoltuk körbe az iskolás gyer-

mekekkel. 17 órakor a Lohr Kapelle karácsonyi koncertjét

hall hatták a katolikus templomban, majd a Monarchia

Singers Kvartett énekét. 

Köszönöm Érsek-Csanádi Zsuzsa – az SzMK elnöke –

kitartó és aktív szervezőmunkáját. Lohr Kapelle koncertjét

január 15-én a Ráckevei katolikus templomban  is hallhatták.

Karácsonyra több meglepetéssel is gyarapodott német

nemzetiségi önkormányzatunk pályázati nyeremények által. 

Yamaha trombita gyermekzenészeink

részére, ingek és mellények kerültek a kará-

csonyfa alá a Csoóri Sándor Alap támogatá-

sával. Köszönjük a támogatást.

A BMI (Szövetségi Belügyminisztérium –

Né met ország) pályázatán német nemzetiségi

önkormányzatunk a következő eszközöket nyerte: laptop,

külső adathordozó, kamera, kameramikrofon, kameraáll-

vány, projektor, vetítővászon, kon ferencia mi kro fon. A meg-

nyert eszközöket a helyi ifjúsági baráti körök vehetik hasz-

nálatba, így Sziget szentmártonban a GJU Sankt Martin. Az

eszközök már karácsonykor megérkeztek és januárban

használatba is vettük őket. Az aktív hangfalat táncpróbákon

használjuk, a kamerát, videó mik ro font filmkészítéshez, a

projektort, vetítővásznat pedig filmvetítéshez. A laptop is

segítségül szolgálta tevékenységünket. Első projektünk a

kitelepítéssel kapcsolatos filmkészítés és filmvetítés volt a

nyolcadik osztályosok körében. A GJU Sankt Martin három

igen jelentős Szigetszentmártonban megvalósuló projekt

lebonyolítására is fogja használni idén az eszközöket:

Országos GJU közgyűlés

GJU regionális vetélkedő – melynek tavaly nyertesei voltunk,

5 éves GJU jubileum és GJU találkozó.

Köszönjük a BMI támogatását és az LdU (Magyarországi

Németek Orszá gos Önkormányzata) munkáját. 

Január 6-án eljött az ideje a házszen-

teléseknek. Az idén Sziget szent már ton -

ban a vízkeresztkor szokásos házszen-

telések újra német nyelven is zajlottak. 

A kétnyelvű házszentelésekkel össze-

kötve csatlakoztunk a németországi

Stern  singer (csillagénekesek) akcióhoz,

melynek keretében felelevenítettük a

három király járás hagyományát. 14 család kérte, hogy láto-

gassuk meg őket. Jártunk a legidősebbeknél és a legfiata-

labb kisgyermekes családoknál is. Az eseményre a vasárna-

pi  vízsszenteléssel egybekötött mise után került sor. Nagy

izgalommal készültünk a nagy napra, hiszen ilyen formában

először került sor a házszentelések megszervezésére. Az

izgalmat fokozta, hogy két kiskirályunk bár nem betegedtek

meg, de karanténba kerültek. Két nappal az esemény előtt új

kiskirályokat kellett felkérnünk, akik első szóra nagy örömmel

vállalkoztak a nemes feladatra. Morvai Adrienn, Sándor

Bálint és Szijjártó Dávid izgalommal várták a beöltözést és

további teendőiket. A ruhákat jelmezeket saját magam készí-

tettem szintén nagy örömmel és szeretettel. A gyermekek tel-

jes odaadással és beleéléssel mondták szövegeiket látták el

feladataikat és segítették az atyát a nap folyamán. A családok

nagy örömmel fogadtak minket. A szentelés során Kallós

Péter plébános úr szentelt vízzel majd tömjénfüstölővel kör-

bejárta a lakásokat. Ez idő alatt Loór Miklós (Lohr Kapelle)

harmonika-kíséretében énekelhettük az egyházi énekeket. Új

plébánosuk kiváló német nyelvtudásával lepett meg minket,

melynek nagyon örültem. Péter Atya a nap végén elmondta,

ilyen meghitt és él mény dús házszentelésben még soha nem

volt része. Már készül, hogy jövőre több napon keresztül is

járni fogjuk a falut, hiszen ebből a csodálatos dologból senki

nem akar majd kimaradni. Valóban, mi is úgy gondoljuk, még

több helyre, még több családhoz szeretnénk eljutni tovább

éltetve településünk nemzetiségének anyanyelvét, szokásait

és áldást kérni minden sziget szent mártoni lakóra. 

Január 19. a ha zájukból elűzött, el hurcolt német nemzeti-

ség emléknapja. A megemlékezés al kalmából kisfilmet

készítettünk, me lyet

a nyolcadik osz -

tályosokkal kö zö sen

meg néz tünk és be -

szél gettünk a szo-

morú esemény törté-

nelmi hátteréről.

A Farsang kezde-

tével a Sankt Mar tin

tánccsoporttal kö -

zösen ké  szítettük el

az időszak hangula-

tát felidéző dekoráci-

ónkat kultúrház ab -

lakaiban. Bí z u n k

benne, hogy jövőre

már valóban így fog

kinézni a szobánk a

jelmezek válogatása

közben, mialatt a

farsangi bálra ké -

szülünk! 
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Az új évet kipihenten és jó hírekkel indítottuk: Sziget szent -

márton Község Önkormányzatának (fenntartónknak) lehető-

sége nyílt, az óvodaépület bővítését finanszírozó pályázat

benyújtására, aminek segítségével új csoportszobák és egy

tornaterem építésére nyílna lehetőség. 

Izgalommal várjuk az elbírálás eredményét.

Nagy szeretettel és örömmel fogadtuk, hogy nyugalmazott

munkatársunk, mindenki Margó nénije elvállalta, hogy tartós

helyettesítést vállal óvodánkban 2022. 02. 28-ig.

A járvány sajnos idén se kerülte el intézményünket. Sze -

rencsére most nem került sor az óvoda bezárására, de a Co -

vid-19 vírus új variánsa gyorsan terjedt, így januárban több

csoportban rendkívüli szünetet rendelt el az Oktatási Hivatal,

néhány napra, a nagyszámú megbetegedés miatt. A gyere-

keket minden esetben az előírásoknak megfelelően fertőtle-

nített csoportszoba várta vissza. Ezúton is köszönjük a szü-

lők megértését és együttműködését!

Az ürömbe került persze öröm is: végre esett egy kis hó,

amit a gyerekek kitörő lelkesedéssel fogadtak és hócsatával,

szánkózással ünnepeltek.

Február 19-én ünnepelte 90. születésnapját Strohmayer

Mariska néni (Strohmayer Mártonné – Lerner Mária).

Mariska néni a házszentelők alkalmával is fogadta látoga-

tásunk. Köszönöm neki és lányainak, Marikának és Mag di -

nak azt a szeretetet, amellyel körbevettek látogatásomkor.

Mariska néni nagymamám szembe szomszédja, így isme-

retségünk idén 50 éves. Mariska néni gyermekkora óta aktív

résztvevője a helyi nemzetiségi kulturális és katolikus egy-

házi életnek.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szigetszentmárton

nevében sok boldogságot és egészséget kívánok születés-

napja alkalmából!

Február 26-án a Sankt Martin tánccsoporttal ünnepélyes

díjátadón vettünk részt Dunaharasztiban.

A Pest Megyei Német Önkormányzat magyarországi né -

met nemzetiségi középiskolás tanulók részére kiírt ösztöndí-

ját a megyéből minden tanévben tíz diák nyerheti el.

Az ösztöndíjért induló diákok beadott pályázatai szigorú

pontrendszeren alapuló elbíráláson vesznek részt, ahol a

kialakult végső pontszámok alapján az első tíz diák nemze-

tiségi tevékenységének elismeréseképpen 100 000 Ft jutal-

mazásban részesül.

A 2020/21. tanévben Szigetszentmártonból Holecz Mária

részesülhetett az ösztöndíjban.

Az akkor elmaradt díjátadóra került sor az idén.

Mari bemutatkozása az ösz-

töndíj kapcsán 2021 áprilisában,

a Mártoni Fórumban is megje-

lent. Előző nyerteseink:

2017/18 Zimmermann József,

2018/19 Sánta István Álmos,

2019/20 Székely Dávid.

Szeretnék köszönetet monda-

ni mindenkinek, aki elismerő és

biztató szavakkal ösztönöz min-

ket. A lelkesítő visszajelzések

által tevékenységünket még na -

gyobb örömmel és odaadással

tudjuk folytatni a jövőben.

Külön köszönetet szeretnék

mondani Lengyel Józsefné

(Wink ler Klára) tanítónőnek, aki biztatásával, ötleteivel és

építő kritikájával mindig erőt ad a további feladatokhoz.

Klári néni nekem (1980) és fiamnak is (2008) osztályfőnö-

ke volt, legszeretettebb pedagógusaim egyike.

Bízom benne, sokáig aktív tagja lesz hagyományőrző

egyesületünknek.

Rierpl Erika elnök

Német Nemzetiségi Önkormányzat Szigetszentmárton
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A Szigetszentmártoni Általános
Iskolában lezárult az 1. félév!

Első félévünkben 192 tanulóval 15 teljes állású pedagó-

gus, 4 óraadó betanító pedagógus és 2 nyugdíjas napközis

kolléganő, továbbá 3 pedagógiai asszisztens végezte a

pedagógiai munkát. A tanítási nap végén 159-en étkeztek,

majd a délutánban 5 napközis csoportban 103-an tanultak,

készítettek leckéket és készültek a következő tanítási napra.

A gyerekek tanulmányi eredményére büszkék vagyunk, az

iskola átlaga 4,24! Nincs az intézményben olyan tantárgy,

melynek átlaga 3-as alatti.

10 osztályunkban 36 tanuló kitűnő bizonyítvánnyal büsz-

kélkedhet, 17-en jeles tanulmányi eredményt értek el – ez

azt jelenti, hogy iskolánk tanulóinak negyede kiemelkedő

szorgalommal, magatartással szépen teljesít. A nullának is

nagyon tudunk örülni, ami félévkor azt jelentette, hogy nem

volt bukás nálunk.

Örömmel tájékoztatjuk a kedves olvasókat, hogy az idei

tanévben a nyolcadikos felvételizőink újra az országos átlag

és az átlagot meghaladó eredményeket értek el.  Az Oktatási

Hivatal egy közleményében a 8. évfolyamosok átlagpont-

száma matematikából 23,07, magyar nyelvből 27,5 pont.

Büszkék vagyunk, hogy iskolánk végzős tanulói komolyan

készültek az első igazi megmérettetésre, és ilyen szépen tel-

jesítettek. Nagyon bízunk benne, hogy mindenkit az általa

első helyen megjelölt intézménybe vesznek majd fel!

Az első félév során – az osztályprogramok mellett –

valamennyi osztályunk eljutott legalább egy-egy zenei, szín-

házi, múzeumi vagy cirkuszi előadásra, amely sok új él -

ményt és tartalmas programot jelentett számukra. Ezek a

második félévben is folytatódnak majd, és bízunk benne,

hogy a járványügyi szabályok enyhülésével egyre több tan-

tárgyi és sportversenyre eljuthatnak felkészített és tehetsé-

ges tanulóink.

Ezúton kérjük a kedves szülőket, hogy továbbra is kísér-

jék figyelemmel saját gyermekeik tanulmányi eredményét és

tájékoztató üzeneteket a Kréta szülői felületén. Az intézmé-

nyi honlapon is folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a máso-

dik féléves iskolai programokról, versenyekről, lehetőségek-

ről.

Az iskolai weblapunk elérhetősége: www.marton.edu.hu

(ezen keresztül ajánljuk a Kréta naplóba történő belépést is!) 

Fokiné Fehér Edit intézményvezető

A telet idén is fergeteges farsangi vidámsággal kergettük

el. A gyerekek lázasan készülődtek az ünnepre, tervezgették

ötletesebbnél ötletesebb jelmezeiket, álarcokat festettek,

színes díszbe öltöztettük az egész óvodát. A mulatság nap-

ján minden csoportban játékok, vetélkedők várták a vidám

gyereksereget. Együtt táncoltak, énekeltek és bolondoztak a

cicák, boszorkák, kalózok és tűzoltók. Köszönjük a szülők-

nek a sok finomságot, édes és sós süteményeket, üdítőket!  

A tél elkergetése sikeresnek bizonyult, mert ragyogó nap-

sütéses délelőttöket tölthetnek a gyerekek a virágba borult

udvaron. Nemcsak a tavasz első hírnökeit, a hóvirágot és

ibolyát figyelhettük meg, hanem nagy örömünkre a madara-

kat is, amiknek egész télen magvakkal kedveskedtünk a

kihelyezett madáretetőkben.

A jó időnek köszönhetően végre felavathattuk a futóbicik-

liket is, amiket testvérvárosunk, Vellmar adományozott az

óvodának. 

Támogatásukat szívből köszönjük!  

Március 1-én, kedden, a Gézengúz együttessel köszönt-

jük a tavasz közeledtét. A részvételi díjat az adventi vásár

bevételéből (SZMK kassza) finanszírozzuk.  

Az óvodai beiratkozás pontos dátumáról még nem kap-

tunk értesítést. Kérjük, folyamatosan figyeljék az óvoda hon-

lapját (https://gesztenyes-ovi.webnode.hu), ahol minden fon-

tos információt megtalálnak.

A nyári nagytakarítási szünetünk az előző évekhez hasonlóan

2022. 07. 18. – 2022. 08. 12-ig tart. Nyitás: 2022. 08. 15-én.

Veres Lórándné Györgyi és Kovács Anikó

2022. március Nevelés, oktatás MÁRTONI FÓRUM
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ÁLTALÁNOS ISKOLA

A 2021-2022-es tanév 1. féléve a számok tükrében…
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Hosszú szünet után újra körzeti terematlétika versenyt

rendezhetett a kiskunlacházi Munkácsy Mihály Általános Is -

kola sportcsarnokában a Kiskunlacházi Diáksport Egyesület.

Egy összetett versenyről van szó, melynek számai az atléti-

ka mozgásanyagát tartalmazzák (futás, ugrás, dobás), spe-

ciálisan összeállítva minden általános iskolai korosztály szá-

mára. Ez a verseny nekünk, testnevelőknek évről évre fon-

tos visszajelzést ad az iskolában végzett munkánkról. A pén-

teki nap délelőttjén négy iskola közel 200, köztük a miénkből

érkező 41 felsős tanuló 6 fős csapat és egyéni versenyben

nemenként két-két korcsoportban küzdöttek az érmekért. A

hangulat, az élmény vitte a versenyzőket, jobbnál jobb ered-

mények születtek. 6 csapatunkból 4 végzett a legjobb 3 kö -

zött, ráadásul a 11-12 évesek között a két 1. helyet is meg-

szereztünk.

Az alsó tagozatosok atlétika versenye lapzárta után kerül

megrendezésre.

Eredmények:

13-14 évesek: 

Leány csapat: 4. hely Réti Blanka, Váradi Szabina,

Kardos Eszter, Tátrai Zita, Kaszab

Lili, Molnár Kincső

Leány egyéni: 3. hely Molnár Kincső

Fiú csapat: 3. hely Fekete Noel, Nagy Péter, Busai

Marci, Izsó Miklós, Kristóf Richárd,

Riczu Patrik

Fiú egyéni: 4. hely Kristóf Richárd

5. hely Izsó Miklós

6. hely Riczu Patrik

11-12 évesek:

Leány A csapat:1. hely Bonhardt Boglárka, Nagy Milica,

Sárácz Jázmin, Tóth Emma, Varga

Edina, Zorg Lili

Leány B csapat:4. hely Fábián Emma, Kővári Emma,

Borbély Dorina, Hrencsár Virág, 

Szenczi Zoé, Tormány Kira

Leány egyéni: 1. hely Bonhardt Boglárka

3. hely Zorg Lili

Fiú A csapat: 1. hely Guba-Csanády Bendegúz,

Hrencsár Kolos, Kovács Noel, 

Magyar Tamás, Máté Szabolcs, 

Szijjártó Zente

Fiú B csapat: 3. hely Erdődy-György Sólyom, Horváth

Péter, Izsó Máté, Lipódi Krisztián,

Oláh Viktor, Szabó Bendegúz

Fiú egyéni: 1. hely Szabó Bendegúz

2. hely Szíjjártó Zente

3. hely Magyar Tamás

5. hely Kovács Noel

Március 2-án a 7-8-os lányok a Megyei Röplabda

Diákolimpia selejtezőjén ve ret lenül jutottak a megyedöntő-

be, mely március 23-án ke rül lebonyolításra. 

A csapat tagjai: Bonhardt Boglárka, Kardos Eszter, Ke -

serű Kiara, Kovács Boglárka, Molnár Kincső, Szenczi Zoé,

Tátrai Zita, Zorg Lili.

MAFC- Szigetszentmárton néven az idei szezonban az U

13 korosztályban fiú és leány csapattal is versenyzünk az

MRSZ által szervezett röplabda bajnokságok 3. osztályában.

Négy forduló után a fiúk 10 csapatból a 6. helyen, a lányok

51 csapatból a 10. helyen állnak.

Fiú csapatunk tagjai: Budai Nimród, Bonhardt Gergő,

Erdődy-György Sólyom, Izsó Máté, Sárácz Milos, Nagy

Zsolt, Gubovics Árisz, Vásárhelyi Félix.

Leány csapatunk tagjai: Márkus Hanna, Hrencsár Virág,

Horváth-Kosiba Hanna, Németh Rubina, Váraljai Dóra,

Kővári Emma, Szenczi Zoé, Bonhardt Boglárka, Sárácz

Jázmin, Zorg Lili.

A nyár folyamán a pályázati pénzből megújult tornater-

münkben az év elején a Ráckevei Szabadidő Sport egye sület

röplabda szakosztálya 4 csapat részvételével felnőtt női fel-

készülési tornát szervezett. A kilátogató nézők jó hangulatú,

fordulatos mérkőzéseket láthattak.

Szöllősi Judit testnevelő

Újra indultak a versenyek

Gyermekeinkért Alapítvány 

adószáma: 19183880-1-13

Köszönjük eddigi felajánlásaikat és kérjük 

adójuk 1%-ával a továbbiakban is támogassák 

iskolánk alapítványát!



Elűztük a telet…

Nagy izgalommal vártuk a farsangi mulatság napját.

Az idén február 25-én ünnepelt, farsangolt minden szi -

getszentmártoni általános iskolás.

A felsősök és az alsósok is az osztály keretein belül mutat-

ták meg egymásnak a jelmezeiket. 

Mencigár Bea és Vesze Gabriella tanítónők kezdeménye-

zésére az alsósok kiszebáb égetéssel búcsúztatták a telet

és együtt hangos kiáltással mondtuk:

„Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!”

A kiszebaba égetés előtt a tanulók megismerhették egy

rövid kis összefoglalóval a farsangi ünnepkörhöz kapcsoló-

dó népszokásokat. 

Átismételtük újra, mettől meddig tart a farsangi időszak.

Elmeséltük nekik, hogy a farsang végét a „farsang farkának”

nevezzük és még utoljára, húshagyó keddig lehet mulatoz-

ni, mert a katolikus vallás szerint „Hamvazószerdán” elkez-

dődik a Húsvéti Nagyböjt. 

Felidéztük a magyarországi németek szokásait és ünne-

peit is és együtt elmondtuk mozgással kísérve a:

„Fasching, Fasching das ist fein,

heute wollen wir lustig sein.

sich verkleiden, tanzen, lachen,

recht viel Spaß und Scherze machen.”

Miszerint az idén február 28-án Németországban a

„Rosenmontag” ünnepén nagy karneválokkal búcsúztatják a

telet.

Vesze Gabriella (1.a -1.b) és Hegedűs Mária (3. osztály)

felkészítette az osztályát Rierpl Mónika kérésére egy far-

sangi, közös táncra verseléssel együtt, felidézve ezzel a ma -

gyar országi németek farsangi szokásait, amelyről felvétel is

készült. 

Köszönet Hegedűs Mária és Vesze Gabriella lekiisme re -

tes felkészítéséért.

Az osztályokban jókedv és vidámság lett úrrá. Kicsik és

nagyok társasoztak, táncoltak nevettek. Az osztályfőnökök

gondoskodtak a jókedvről. 

A nap végén, élményben gazdag, a játékoktól kellemesen

elfárdva indulhatott haza minden kicsi és nagy iskolás gyer-

mek.

Köszönet az vezetőségnek, az osztályfőnököknek, a taní-

tó néniknek és minden kollégának, hogy a gyerekek önfe-

ledten tudtak farsangolni.                

Szakadáti Angéla tanító
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Lázár Ervin Program 7.osztály

2022. február 18-án osztályunk kirándulni ment a Műszaki

Múzeumba.

Nagyon régen mozdultunk ki együtt a járványhelyzet mi att,

ezért úgy éreztük, hogy már a közös buszozás is nagy aján-

dék volt. Beszélgettünk, zenét hallgattunk, bohóckodtunk.

Az út hamar eltelt, korábban is érkeztünk a várt időpontnál,

ezért osztályfőnökünk, Ildi néni intézkedett, hogy hamarabb

bemehessünk a múzeumba. 

Először egy hatalmas csarnokba érkeztünk, ahol különböző

gépek motorjait tekinthettük meg. Volt köztük utasszállító gép

sugárhajtóműve, teherautó motor, traktor és kisebb járművek

motorjai. Ezután a múzeumi vezetőnk segítségével körbejár-

tuk az épület kiállítási termeit. Közös gondolkozásra hívott

minket a magyar feltalálók és találmányaik tekintetében.

Megnézhettük Jedlik Ányos kameráját és több híres feltaláló

találmányait. Láthattunk ősrégi, szoba nagyságú számítógé-

peket, csillagvizsgáló távcsöveket, a régi híradásokban hasz-

nált kamerákat, régi televíziókat, rádiókat, háztartási eszközö-

ket, szemüvegeket, sőt, még üvegszemeket is.

Ezek után csapatokra osztott minket és felkért bennünket

ar ra, hogy közösen ötletelve tervezzünk meg egy új talál-

mányt. Volt, aki házi feladat készítő programot álmodott meg,

volt olyan csapat, amelyik reggeli készítő masinát tervezett,

voltak akik a környezet védelmét fontosnak tartva szennyvíz-

szűrő állomást terveztek. A fiúk egy része pedig a szórakoz-

tató iparban használható önműködő parókában gondolkodott. 

A kiállítás megtekintése után az osztály megszavazta, hogy

menjünk el egy közeli McDonald's étterembe. Szerencsére

nagyon szép, napos idő volt, így a kültéri asztaloknál fogyasz-

tottuk el az ebédünket. Hazafelé nagy dugó volt, lassan tud-

tunk jönni, de mi ezt nem bántuk, mert annál tovább tartott a

buszozás. Nagyon jól éreztük magunkat.

„A Prielle Kornélia utcában található Műszaki Tanul mánytár

(régi nevén Magyar Műszaki Múzeum) az újonnan létrejött

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum speciális „raktárki-

állítása”, amelyben a látogatók 16 000 műtárgyon keresztül

ismerhetik meg a hazai technikatörténetet.

A kisebb szobányi méretű URAL-2 számítógép Fotó: funiQ

A kiállítás három nagyobb teremre osztható. Az első terem-

ben különböző időmérő eszközök, vetítőgépek, fényképező-

gépek, kamerák, mikroszkópok, csillagászati eszközök tekint-

hetőek meg. A második terem még vegyesebb képet nyújt,

ugyanis itt mindent megtalálhatunk a konyhai eszközöktől

kezdve a rádiókon, televíziókon, lemezjátszókon át, minden-

féle informatikai régiségig – például a kisebb szobányi mére-

tű URAL-2 számítógépet. A kiállítás harmadik része a

Mobileum elnevezésű gépcsarnok, ahol a látogatók egy inter-

aktív tárlat formájában tekinthetik meg a magyar gépfejlesztés

legfontosabb állomásait.” (funiq.hu)



Versévszakok

Januárban lehetőségünk volt az iskolánk, a Sziget szent -

mártoni Általános Iskola 2. osztályával megtekinteni Döm -

södön, a Multi Talent Musical Iskola tanítványai és tanárai

előadásában a Versévszakok című előadást.

25 magyar költő 45 versét hallhattuk, melyből 25-öt maguk

zenésítettek meg. 20 költemény prózában hangzott el. A ver-

sek, és dalok – mintegy szvitszerűen – az év 4 évszakára fel-

fűzve szerepeltek az előadásban. Gitáron Balogh Bodor

Attila, zongorán Zezula Tibor, a dalok szerzői játszottak, kie-

gészülve Cseh Zoltán csellóművész előadásával. A dalokat és

a verseket az iskola tehetséges növendékei adták elő, néhány

dalban a szerzők is énekeltek.

A versekben, és a dalokban megismerhettük az állatok

életét évszakokhoz kapcsolódóan, valamint magunk elé

képzelhettük a hónapok, és az időjárás változásait. Az elő-

adásban sok-sok állat neve hangzott el, ezzel még közelebb

hozva a gyerekekhez ezt a témát.

A fiatal növendékek előadása lenyűgözte a gyerekeket, és

a felnőtteket egyaránt, mivel az előadás során annyira beleél-

ték magukat az előadók a dalok versek mondanivalójába,

hogy élmény volt hallgatni. Közben sok-sok ismeretet felele-

veníthettek az évszakokkal, időjárással, és az állatokkal kap-

csolatosan. 

Nagyon jó kis előadásban volt részünk, melynek során a

gyerekek zenei élményhez juthattak, miközben ismeretekkel

is gazdagodhattak. Külön pozitívumként említeném, a LEP

program gyerekek számára ingyenes szervezését.

Vesze Gabriella tanító

A Fővárosi Nagycirkuszban jártunk

Február 9-én a Lázár Ervin Program keretében a Fővárosi

Nagycirkusz Ta vasz váró előadásán vehettünk részt hatodiko-

sokként. E műsor a 14. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál

díjnyertes artistaszámait vonultatta fel. Reggel indultunk busz-

szal Budapestre. Mielőtt bementünk a cirkuszba a Város li-

getben sétáltunk a ragyogó napsütésben. Az előadás 11 óra-

kor vette kezdetét. Nagyon érdekes műsorszámokat láthat-

tunk. A tavasz hangulatát a táncoló tavasztündérek hozták be

a cirkusz nézőterére. A porondról az USA-ból érkező bohóc

szórakoztatott minket. Majd az Africa Trio Balance artisták

lélegzetelállító produkcióján és a Mongóliából érkezett artista-

művész egyre magasabbra épülő székekből álló „tornyon”

bemutatott trükkjeit nézhettük izgalommal és feszült figyelem-

mel. Egy nagyon érdekes kutyás produkcióban is volt ré -

szünk. Nagyon szép és okos kutyák jelentek meg a porondon.

A több mint két órás előadás után jókedvűen és élményekkel

gazdagodva tértünk haza.

Cs. Nagy Luca, Gál Eszter, Szabó Bernadett 

6. a osztályos tanulók
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A címlapon közölt képet

Géczi Roland készítette.

Kedvtelésből készít fotó-

kat Sziget szentmártonról,

azon belül is az időjárás

változásairól, melyek több

íz ben is megjelentek az

időkép oldalán. 

Végig nézve a képeit, va -

rázslatos szemszögből mu -

tatja be nekünk a termé-

szet csodáit.

A közeljövőben kiállítás keretein be lül, előre meghirde-

tett időpontban a nagyközönség számára is megtekinthe-

tőek lesznek további képei is a Szent Márton Közösségi

Színtérben!

Rolandot kérdeztem, hogy miért szeret fotózni:

„Leginkább a varázslatos naplementéket szoktam len-

csevégre kapni, ami szerencsére gyakran előfordul. 

A fotózás számomra az egyik legkedvesebb hobbim. 

Minden nap más és más csodákkal ajándékozz meg a

természet, ha nyitott szemmel járunk. 

Én leginkább táj, égkép és a jelenlegi időjárást bemu-

tató képeket készítek.

A látványos naplementéktől kezdve a viharokon, légkö-

ri érdekességeken, makró világon át mindent nagy öröm-

mel szeretek megörökíteni.”

a Szerkesztő

Egy mártoni tehetség

bemutatkozása

Tavaszi papírgyűjtés az iskolában:

2022. 04. 25. – 2022. 04. 29.
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