
Emlékszem rá, amikor iskolás korom-

ban megjelent a táblán a felkiáltójel … és

ezután minden nap sorban következett a

többi betű egymás után, míg végre meg-

jelent a várva várt felirat:

Vizsgák, ballagások, búcsúzás! Min den

év júniusában ezeket a dolgokat éli át az

összes diák. Véget ért a 2021/2022-es

tanév. A diákoknak vakáció, nekünk, fel-

nőtteknek ilyenkor érkezik el a pihenés, a

nyári szabadságok, nyaralások ideje.

Minden kedves Olvasónknak kellemes

pihenést, tartalmas nyaralást, igazi feltöl-

tődést kívánunk a nyári hónapokra!

A szerkesztő

K. László Szilvia: Nyárköszöntő

Szervusz, kedves Napsugár!

Örülünk, hogy itt a nyár.

Kérlek, süss jó melegen,

pihenhetsz a réteken.

Érleld meg a gabonát,

lombosítsd a sok szép fát,

langyosítsd a vizeket,

melegítsd a szíveket!

„Van egy általános igazság, amivel

mind annyiunknak szembe kell néznie,

akár akarjuk, akár nem.

Egyszer minden véget ér. Számunkra

ez is egy ilyen nap. Ma búcsút intünk

mindennek, ami ismerős volt, mindennek,

ami kényelmes volt. Tovább lépünk. De

attól, hogy elmegyünk – és ez fáj – lesz-

nek emberek, akik részesei maradnak az

életünknek, akármi is történjen. Ők a mi

biztos talajunk, a sarkcsillagaink, és az

apró tiszta hangok a szívünkben, amelyek

velünk lesznek, örökre.”

2021/2022-es tanév ballagó nyolcadi-

kosai nevében Kovács Bíborka a követ-

kező szavakkal búcsúzott:

Egy éve még mi köszöntünk el az akko-

ri nyolcadikosoktól, és el sem hittük, hogy

eljön az a perc, amikor nekünk kell búcsút

mondanunk. Néhány évvel ezelőtt még

irigykedve néztük idősebb diáktársainkat

a ballagásukon. S szinte hihetetlen, hogy

ma szólt utoljára a csengőszó nekünk.

Várva várt, mégis nehéz nap számunkra

a mai. Várva várt, hiszen a mai nap rólunk

szól: nekünk állnak sorfalat, a mi kezünk-

ben gyűlik a virág, ma bennünket búcsúz-

tatnak. Nehéz, mivel ezen a napon lezárul

életünk egy szakasza. Nagyon vártuk, s

csak az utolsó napokban éreztük át iga-

zán, hogy mennyire biztonságban voltunk

itt. Ismertük tanárainkat, iskolánk rendjét,

tudtuk, kihez fordulhatunk segítségért. S

most itt állunk. Ballagó nyolcadikosokként

az együtt töltött hosszú évek emlékei ka -

varognak bennünk: a versenyek erőpró-

bái, a Márton-hét vidám pillanatai, a játé-

kok izgalmai.

Mosolyogva emlékezünk vissza azokra

a pillanatokra, amikor ráébredtünk, hogy

ha marosan el kell búcsúznunk egymástól.

Szomorúan gondolunk arra, hogy többé

már nem követünk el diákcsínyeket.

Az elmúlt nyolc év emlék lesz. Emlék,

amely lassan elhalványul, megkopik, de

nem tűnik el, nem tűnhet el nyom nélkül.

Köszönetet szeretnék mondani tanáraink-

nak, osztályfőnökünknek, Mészáros-Mi -

há lyi Lillának ezért a sok türelemért és

segítő fáradozásért, amit értünk tettek.

Nem csak a tanórákon, hanem az együtt

átizgult versenyeken, és a pályaválasztás

időszakában. (…)

Eljött a búcsú ideje.

Búcsúzunk tanárainktól, a tanteremtől

és a titkokkal teleírt iskolapadoktól.

Soha nem felejtjük el, hogy a Szi get -

szentmártoni Általános Iskola tanulói le -

het tünk!
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Összefoglaló Szigetszentmárton Község 

Önkormányzatának a lakosságot érintő döntéseiről
Az újságban megjelent legutóbbi összefoglalót a 2022.

március 1. napján tartott közmeghallgatással zártuk. Ez idő

óta három rendes és egy rendkívüli ülést tartott a képviselő-

testület, amelyekről rövid összefoglalókat készítettünk.

A 2022. március 22. napján tartott rendes, soros képvise-

lő-testületi ülésen megalkotásra került a fás szárú növények

védelméről szóló 3/2022. (III.23.) önkormányzati rendelet,

amellyel pontos részletszabályok kerültek meghatározásra a

magánterületeken belüli fás szárú növények kivágásával

kapcsolatosan. A biztosított „türelmi” időt követően történt

hatályba lépés óta már nem csak bejelentés köteles a ren-

delet hatálya alá tartozó fás szárú növények kivágása, ha -

nem engedélyköteles tevékenység. Ugyanezen rendelet biz-

tosított kedvezményes, avagy alternatív lehetőségeket a

visszapótlás vagy megváltás vonatkozásában is. A szabá-

lyozás igazodik az országos joggyakorlathoz, illetve több

más önkormányzati rendelethez viszonyítva kedvezőbb sza-

bályokat vezetett be. Az ülésen elfogadásra került a Rác -

kevei Rendőrkapitányság Szigetszentmárton községben

végzett 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló (29/

2022. sz.), amely teljes terjedelemben megtalálható honla-

punkon az előterjesztés mellékleteként, illetve a jegyző-

könyvhöz mellékelve. Az ülésen a folyamatban lévő pályá-

zatok egyes kivitelezési munkafolyamatainak kivitelezői is

kiválasztásra kerültek, illetve a Telkes utcában lévő önkor-

mányzati ingatlan bontásának kivitelezője. (30, 31, 33, 35,

36, 38/2022. sz. határozatok) Továbbá hozzájárulását adta a

testület a strandon vízi sportszerek-kölcsönző üzemeltetésé-

re szolgáló terület bérléséhez. (39/2022. sz.) 

2022. április 6. napjára rendkívüli testületi ülés összehívá-

sa vált szükségessé a Kisfaludy strandfejlesztési pályázat

strand eszközbeszerzés és építése tárgyában a határidőre

történő kivitelezőkiválasztás miatt. (42/2022. sz.)

Majd ugyanezen hónapban 2022. április 26. napján sor

került a rendes testületi ülés megtartására is. Az ülésen

megalkotásra került az Önkormányzat 2021. évi költségve-

téséről szóló rendelet módosítása, amellyel úgymond helyre

kerültek a számok, vagyis az előre tervezett számok és a

megvalósultak kiigazítása megtörtént. (4/2022. (IV. 27.) sz.

önk. rendelet) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési

gazdálkodását lezárta az Önkormányzat 2021. évi gazdálko-

dásának zárszámadásáról szóló rendelettel (5/2022. (IV.

27.) sz. önk. rendelet), amellyel kapcsolatban kiemelnénk,

hogy az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségve-

tése teljesítésének kiadási fő összegét 343.338 ezer forint-

tal, bevételi fő összegét 486.973 ezer forinttal, költségvetési

maradványát 143.635 ezer forinttal zárta. Végezetül pedig

be vezetésre került az utólagos közmű rácsatlakozások rend-

jéről és a fizetendő hozzájárulásról szóló rendelet (5/2022.

(IV. 27.) sz. önk. rendelet), amelynek rendelkezései, illetve

díjtételei a környező településekhez igazodóan kerültek

meghatározásra. A rendelet azonban csak 2022. június 30.

napjától lép hatályba, vagyis rendelkezéseit ezt követően

kell alkalmazni az újonnan a csatornahálózatokra rákötők-

nek. Az ülésen nyilvános pályázat került kiírásra a Május 1.

utca 11/B szám alatti önkormányzati szociális lakás bérbe-

adására, továbbá elfogadásra kerültek  (47-53/2022. sz. ha -

tározatokkal) az önkormányzat által a 2021. évben a civil

szervezeteknek nyújtott források és támogatás felhasználá-

sáról szóló következő beszámolók: Országos Német Kultúr -

egyesület, Református Dunamenti Kistérségi Diakónia, Ön -

kormányzati Tűzoltóság Ráckeve, SzabAdy Alapítvány,

Szigetszentmárton Községi Sportegyesület, Szigetszent-

mártoni Önkéntes Tűzoltóegyesület, Szent Márton Ifjúsági

és Vízisport Egyesület. Végül elfogadásra kerültek beszá-

molók a lakóhely környezeti állapotáról szóló, a belső ellen-

őr zésről szóló, illetve a Szigetszentmiklós Hivatásos Tűzol -

tó-parancsnokság beszámolója. Legvégül pedig döntés szü-

letett a belterületi 733 hrsz-ú, beépítetlen terület megneve-

zésű ingatlan 66/170 önkormányzati tulajdoni hányadának a

többségi tulajdonos részére történő eladásáról 200.000

forint összegért.

A lapzártáig legutolsó testületi ülésre 2022. május 24. nap-

ján került sor. A testület napirendre tűzte az önkormányzati

tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjár-

művel történő behajtás engedélyezésének valamint az út -

használati engedély kiadásának rendjéről szóló rendelet

megalkotását útjaink állagmegóvásának érdekében, majd

megtárgyalva az előterjesztés melléklete szerinti rendelet-

tervezetet úgy határozott, hogy elnapolja a rendelet megal-

kotását a 2022. június havi soros testületi ülésére és akkor

újból visszatér a témára. Két kisterületű, úgynevezett „kubik-

gödör” értékestéséről is döntöttek a képviselők. A Halász

utca 791 hrsz-ú beépítetlen, 207 m2 területre érkezett

600.000 forintos vételi ajánlatot elutasították és nyilvános

pályázatott hirdetett, vagyis bárki benyújthat vételi ajánlatot

a pályázati felhívás kritériumai szerint. A Halász utca 749

hrsz-ú beépítetlen, 145 m2 területre érkezett vételi ajánlatot

elfogadták és eladták a területet 490.000 Ft-ért. A testület

elfogadta (64-66/2022. sz.) a bizottságok és a hivatal 2021.

évi munkájáról szóló beszámolókat. A testület a Szigetszent -

márton hatályos településrendezési eszközeinek módosítá-

sa a H6 jelű HÉV vonal korszerűsítése érdekében partner-

ségi egyeztetés lezárásáról is döntött, továbbá a korábban

kiírt nyilvános szociális bérlakás pályázati felhívás alapján a

beérkezett 9 érvényes pályázat közül a korábbi bérlőt jelöl-

ték ki, vagyis nyerte el a bérleti jogot az elkövetkező 3 évre.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a döntések jegyzőköny-

vei, előterjesztései és a készült hanganyagok megtalálható-

ak a www.szigetszentmarton.hu weboldalon. Továbbá a ren-

deletek részletes és hatályos szövegét megismerhetik a

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

Születések

2022.03.10. – 2022.05.27-ig 

Horváth Jázmin Vivien  2022.03.10.

Szilágyi Magnusz  2022.03.16.

Neumann Norbert 2022.03.24.

Kovács Mór 2022.05.03.

Both Barna 2022.05.08.

Alexy Milán 2022.05.09.

Abuczki Máté 2022.05.19.

Schwarz Panna 2022.05.27.
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Polgármesteri beszámoló

Márciusban a tavaszi ünnepek között az első volt a Március

15-i ünnepség, melyet az általános iskolások műsora színesí-

tett a Szent Márton Közösségi Térben. Az ünnepségen több

képviselővel együtt részt vettem.

Ebben a hónapban került sor az iskolában a következő, fel-

újítással kapcsolatos átadásra, melyben megújult a tornate-

rem, világítótestek cseréje történt, vizesblokkok felújítása vala-

mint a természettudományi előadóterem megújulása.

Március végén a Ráckevei-Soroksári Duna-ág revitalizá ció -

jával kapcsolatban vettem részt megbeszélésen, melyen új

lendületet próbáltunk adni a projektnek, különös tekintettel a

Dél-pesti Szennyvíztisztítóból kifolyó szennyvíz megtisztításá-

ra vonatkozóan, illetve többek között szó esett a régóta ese-

dékes iszapkotrásról is.

A szomszéd település, Szigetcsép új játszótérrel büszkél-

kedhet, az ünnepségen, játszótér átadón képviseltem telepü-

lésünket.

A térségünk ékköve a Kis-Duna, a ráckevei AquaLandban

tu risztikai fórumon beszéltük át, hogyan tudnánk minél jobban

bevonni a turisztikában érdekelteket a fejlesztéssel kapcsola-

tos feladatokba, milyen lehetőségek vannak bevonzani minél

több résztvevőt.

Fontos feladata a hivatalnak a választásban résztvevők fel-

készítése, jómagam eskütételre hívtam fel a Szavazat szám-

láló Bizottságok tagjait és eredményes munkát kívántam.

Április második napján került sor a minden évben szokásos

tavaszi szemétszedésre, közel 50 falunkbeli tisztelt meg ben-

nünket és vett részt a település és a bevezető utak megtisztí-

tásában. Nagy örömmel üdvözlöm, hogy egyre több nyaraló is

megjelenik az eseményen, mindenki magáénak érzi a tiszta,

élhető település megtartását. 

Géczi Roland, szigetszentmártoni fiatalember fotókiállítása

nyílt meg a közösségi színtér előterében. Reménytkeltő, hogy

egy ilyen tehetséges és elismert falunkbéli fiatal munkáit te -

kinthettük meg. Eredményes, szép munkákat, sikeres életet

kí vánunk neki!

A DTKH kihelyezett ügyfélszolgálatával kapcsolatban foly-

tattam tárgyalásokat, továbbá, az új szelektív hulladékgyűjtő

edényzet kiosztásával kapcsolatban beszéltük át a tenniva-

lókat.

A magyar költészet napja alkalmából sok olvasó tisztelte

meg a Versfalunk-at a Szent Márton Közösségi Tér udvarát

kerítő kerítésen, hogy kedves verseiket elhelyezhessék. 

Szigetszentmiklóson Bóna Zoltán országgyűlési képviselő

megbízólevelének ünnepélyes átadásán vettem részt és kép-

viseltem településünket. Eredményes munkát kívánunk a kö -

vetkező esztendőkre a képviselő úrnak!

Mint minden tavasszal, ismét megszervezésre került az E-

hulladék gyűjtés. Örömömre szolgál, hogy ezzel is segíthet-

jük a falu lakóit és külön öröm, hogy – emiatt is – egyre keve-

sebb rissz-rossz elektromos gép kerül az árkok partjára,

erdők szélére. 

Megtisztelő, hogy egy új magyar állampolgár előttem tett

esküt, melyben hitet tett új hazája iránt.

A H6 HÉV fejlesztésével kapcsolatban online fórumon la -

kossági egyeztetést hoztunk létre, sajnos, nem túl aktív lakos-

sági részvétellel. 

Május első napján a Meseudvar első születésnapi rendez-

vényén vendégként vettem részt. 

Májusban ismét a megszokott munkaértekezletekre került

sor.

Dömsödön a Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beru há-

zási Társulás ülésén a 2021. évi zárszámadás elfogadása, a

szelektív hulladéktartó edényzet térségünkbe való szállítása

és a hulladékszállítás aktuális kérdései voltak napirenden.

Taksonyban a Ráckevei-Soroksári Duna Parti sáv Önkor-

mányzati Társulás ülésén az RSD Viziközmű Társulat tájé-

koztatóját hallgattuk meg, és a lakossági tartozások behajtá-

sának aktuális helyzetéről kaptunk részletes beszámolót és

sürgetést a tartozások mielőbbi behajtására.

A Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág Víziközmű Társulat  tag-

gyűlésén vettem részt, ahol a 2021. évi mérlegbeszámolót is -

mer tették majd elfogadták, beszámoltak az Ellenőrző Bi -

zottság által végzett 2021. évi munkáról valamint módosították

a Tár su lat Alapszabályát.

A hivatalban Fegyó Béla festőművész képeinek kiállítására

került sor, melyen az érdeklődők meg is vásárolhatták a nekik

tetsző képeket.

A hónap közepén a Gesztenyés Óvoda évzáróján gyönyör-

ködhettünk abban, mennyi mindent tanultak kisgyermekeink

az eltelt évek alatt. Elballagtak a nagycsoportosok is, akik

szeptembertől már az iskolában kezdik az első osztályt. 

A Magyar Államkincstár munkatársainak felhívására ellenőr-

zésre került sor a temető ravatalozójára elnyert pályázati

összeg felhasználásáról. Az ellenőrzés során az ellenőrzést

végző szerv munkatársai mindent rendben találtak.

Új hagyományt teremtettek a Német Nemzetiségi Önkor-

mány zat szervezésében az elballagó nyolcadikosoknak, ezzel

is színesítve a nemzetiségi életet. A nemzetiségi ballagóbál

sikeres, elismert rendezvénye lesz ezután a közösségi élet-

nek. Köszönet érte.

A Ráckevei Rendőrkapitányságon került megszervezésre a

Járási Egyeztető Fórum, melyet dr. Nagy László dandártábor-

nok tartott. Beszámoltak az elmúlt év munkájáról, aktuális fel-

adatokról.

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2021. évi

munkájáról és a 2014-2020. évi megvalósult pályázatokról és

eredményekről szóló közgyűlésén képviseltem településün-

ket, Bugyin. 

A Nemzeti Múzeum főigazgató helyettesével dr. Tomka Gá -

bor úrral a Szigetszentmártonban fellelt bronzkori kocsimodell

településmarketingben történő felhasználásának lehetőségei-

ről tárgyaltam.

A kitelepítettekre való megemlékezés ünnepét a Német

Nem zetiségi Önkormányzat, a Sváb Hagyományőrző Egye-

sület és a Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Kórus szer-

vezte, egyidejűleg kórustalálkozót tartottak az ünnepség után,

melyen öt sváb hagyományőrző szerveződés vett részt.

Szigetszentmiklóson a térség kerékpáros közlekedésének

le hetőségeiről folytattunk egyeztetést a környező települések

polgármestereivel a BFK szervezésében.

A szigetszentmártoni egyesületek és civilek által szervezett

eseményeket – ha tehetem – mindig meglátogatom, minden

alkalommal, így tettem most is.

A képviselő-testület bizottságainak munkája és tevékenysé-

gei teljes körű átlátásának érdekében minden hónapban,

rend  szeresen, minden alkalommal – tanácskozási joggal –

részt veszek a képviselő-testület bizottságainak ülésein.

Szeretném a beszámolómmal érzékeltetni a polgármesteri

munka sokszínűségét és ígérem, hogy továbbra is hírt adok

minden, a településünket érintő kérdésről, információról. Ké -

rem Önöket, hogy folyamatosan figyeljék az önkormányzat

weboldalát www.szigetszentmarton.hu mert a hivatalos köz-

lendőket elsősorban itt tesszük közzé.
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Megalakulás története

A Polgárőrség Egyesület létrehozása – újjáélesztése a 2021-

es novemberi Márton napi rendezvényen fogalmazódott

meg. A felvonuláson Bencs Tamás polgármester úrral né -

hány mondatos beszélgetést követően, körvonalazódott a

gondolat, hogy első sorban a falu biztonsága, valamint a falu

rendezvényei, ünnepségei is megkívánják, hogy esetenként

a polgárőrség segítségével is legyenek biztosítva.

A szigetújfalusi polgárőr egyesület aktív tagjaként annak mun-

kájában évekig részt vettem, de most már sziget szentmártoni

lakosként elindítottam egy új polgárőr egyesület létrehozását.

Köszönöm annak a 12 lelkes szigetszentmártoni lakosnak, ba -

rátomnak, akik ebben támogattak és segítségükkel az egye-

sületünk 2022. február 18-án törvényesen is megalakult, Bé -

res Gyula, Veszprémi Miklós és Pásztor Jenő vezetésével. 

Sajnos idáig nem volt túl könnyű eljutnunk, de reméljük in-

nentől kezdve egyre gyorsabban tudunk majd haladni. Egye -

sü letünk tagbejegyzése a Pest Megyei Polgárőr Szövetségbe

folyamatban van. Dr. Bilisics Péter elnök úr örömét fejezte ki,

hogy a Csepel-szigeten egy újabb polgárőr egyesület alakult

meg, és biztosított engem és az egyesület támogatásáról.

Meg alakulásunkat az Önkormányzat a kezdeti lépésektől

kezdve segítette és támogatta, polgármester úrtól az egyesü-

let működéséhez helyiséget kaptunk falunk Közösségi Színte -

ré nek épületében. Az Önkormányzattal az együttműködési

megállapodás megkötésre került.   

Megalakulásunkat követően településünk több vállalkozója is

biztosította egyesületünket anyagi, tárgyi, és egyéb támogatá-

sáról, melyet ezúton is még egyszer köszönünk! 

Az alapító tagok a polgárőr alapismereti oktatáson részt vettek

és sikeres vizsgát tettek. 

Tevékenységünk – Alapszabályunkban megfogalmazottakon

felül – kiemelt fontossággal bír a közbiztonsági helyzet ja ví -

tására, a lakosság biztonságérzetének fenntartására. A kez-

deti nehézségek legyőzése után – tevékeny közreműködé-

sünkkel –, ha lassan is de, remélhetőleg érezhető változás fog

beállni a közbiztonsági helyzetben.

Az egyesület célja:

A helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben

való közreműködés, a lakossági biztonságérzet növelése, a

lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttmű-

ködés erősítése. Rendkívüli veszélyhelyzetek esetében a vé -

de kezésben, a károk megelőzésében és elhárításában, a hely-

reállítás és az újjáépítés feladataiban való részvétel.

A célok megvalósítása érdekében végzendő feladatok:

Alapfeladatként:

– a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűn-

megelőzésben való közreműködés érdekében közterületi

járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszí-

nén, jelzőőri tevékenységet látunk el.

Kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet:

a) a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni

vé dekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, vala-

mint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, to -

váb bá a környezet veszélyeztetésének, károsításának

meg előzésében és elhárításában, következményeinek fel-

számolásában,

b) a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiz-

tonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékeny-

ség támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok

közötti kapcsolat erősítésében,

c) az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a pol-

gárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati

vagyon megóvásában,

d) a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint

bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített fel-

vételek megfigyelésében,

e) a rendezvények helyszínének biztosításában,

f) a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány, a

me gyék (főváros) tekintetében a rendőrfőkapitány és a pol-

gárőr szervezet működési területén illetékes helyi önkor-

mányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági,

valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában,

g) az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás út -

ján az együttműködő szervek szakmai tevékenységének

se gítésében,

h) a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kul-

turális, ismeretterjesztő tevékenységben,

i) a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában

és felkutatásában, valamint

j) a közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatás rendjé-

nek biztosításában.

k) Családsegítő és Gyermek jóléti szolgálat tevékenységének

segítése

Terveink között szerepel, hogy amennyiben van érdeklődés a

fiatalabb korosztály körében az „Ifjú Polgárőr” csapatot is meg-

alakítjuk. Reméljük, hogy a polgárőrséget majd biztos és gya-

korlott kezekbe adhatjuk át. 

Akik nem rendelkeznek elegendő szabadidővel, hogy mun-

kánkban aktívan részt tudjanak vállalni, egyesületünknek pár-

toló tagjainak sorába várjuk. 

Sajnos az adó 1%-ának felajánlására egyesületünk, megala-

kulását követő 2 évig nem jogosult, ezért fenntartásunkhoz,

működésünkhöz minden segítséget, anyagi és egyéb támo-

gatást is köszönettel veszünk. 

Aki úgy érzi, hogy településünk Polgárőr Egyesületének tevé-

kenységében részt szeretne vállalni, várjuk érdeklődését.

A Pest megyei tagszervezethez egyesületünk felvétele és a

ráckevei Rendőrkapitánysággal az együttműködési megálla-

podás megkötése is folyamatban van, ezért sajnos hivatalo-

san Polgárőr Egyesületként továbbra sem léphetünk fel a rend

fenntartásában. 

Ehhez kérünk településünk lakosságától még további türel-

met.

Egyesületünk működéséről ezeket követően folyamatosan

igyekszünk a lakosságot tájékoztatni. 

Köszönettel, tisztelettel

Béres Gyula egyesületi elnök

Szigetszentmártoni Önkéntes Polgárőr Egyesület



URNAFÜLKÉK KIADÓK
A szigetszentmártoni temetőben, a ravatalozó melletti új urnafalban urnafülkék megválthatók.

20 évre a megváltás díja:

• egyes urnafülke: 100.000 Ft

• két urnahelyes (dupla) urnafülke: 180.000 Ft

Az ár tartalmazza a márványtábla költségét is.

(Ezen felül csak a felirat vésésének költsége terheli a temettetőt.)

Ügyintézés: Plébánia Hivatal 2300 Ráckeve, Szent István tér 20.

Telefon: +36-30/286-54-66 E-mail: rackeveplebania@gmail.com
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A GANZ Horgász Egyesület szigetszentmártoni Horgásztanyája mindösszesen 8.000.000 Ft-os
támogatásban részesült az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap jóvoltából. A korszerűsítési
munkálatok során az épület új nyílászárókat és külső megjelenést kapott, a férfi, valamint a női fürdő
2-2 zuhanyzó-, és 3-3 wc helyisége, valamint az
előtere is teljesen átalakult az új burkolatoknak és
szanitereknek köszönhetően.

Az építési projekt keretében 2022 májusára a
több mint 75 éves Horgászegyesület Horgász ta -
nyájának közösségi wc- és fürdőhelyiségei kívül-
belül megújultak, korszerű és esztétikus körülmé-
nyeket teremtve az Egyesület több mint 300 tagja,
valamint az Egyesület által szervezett programok,
horgászversenyek résztvevői számára.

Befejeződött a Ganz Horgásztanya vizesblokkjainak korszerűsítése

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatásával 

SZÉPKORÚ

KÖSZÖNTÉSE

Otthonában köszöntötte Máté Jánosnét 

90. születésnapja alkalmából 

Bencs Tamás polgármester 

és átnyújtotta számára Szigetszentmárton

Község Önkormányzatának ajándékát.

További jó egészséget kívánunk 

szerettei körében!

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”.



1Március első hétvégéjén Tótvázsonyban a Landesrat (Ma -

gyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Ta -

nácsa ) 3 napos szakmai hétvégéjén és tisztújító  közgyűlésén

vettünk részt Rierpl Monikával – a Sankt Martin tánccsoport

vezetőjével – és Loór Miklóssal – a Lohr Kapelle vezetőjével.

Örömmel számolhatók be arról, hogy Monikát a tánc szekció,

Miklóst pedig a  zene szekció tagjának választották meg. 

Márciusban a Sankt Martin tánccsoport folytatta a díszítést a

kultúrház előterében található Sváb Sarokban. Március 15-i

dekorációnkat, húsvéti hangulat követte. Az előtér felújításának

megkezdése után az utcafronti ablakok díszítésére volt lehető-

ségünk. 

Idén húsvétkor nagy tánccsoportunk fiataljai már személye-

sen locsolhatták meg a falu apraját-nagyját, hogy ne hervadoz -

zunk a két év szünet után. 

Április 11-én csatlakoztunk a közösségi színtér Vers-Fa lunk

kezdeményezéséhez. Nagy örömömre szolgált, hogy iskolása-

ink is rengeteg csodálatos projekttel készültek az ünnepségre,

magyarországi német származású költők verseit megjelenítve. 

Április 22-24-ig mint MNOÖ (Magyarországi Németek Or -

szágos Önkormányzata) tag és az ÉMNÖSZ (Észak-Ma gyar -

országi Német Önkormányzatok Szövetsége) ifjúsági bizottsá-

gának elnöke egy háromnapos, országos, német nemzetiségi

konferencián vettem részt, ahol megismertük és feldolgoztuk

az MNOÖ új  ifjúsági stratégiáját. 

Német nemzetiségi ön kormányzatunk új hagyományt kez-

deményezett Nemzetiségi Tavaszi Fesz  tivál címen a tavaszi

események összefogására. En nek keretében valósult meg az

idei TrachtTag (vi se letek napja) mely április 30-ra esett. Mind

az iskola és az óvoda keretein belül számos izgalmas program

bonyolódott le ezen alkalomból. Az

óvodában énekkarunk két tagja is

ellátogatott, hogy sváb gyermek-

dalokat ta nít sanak a gyerekeknek.

Az iskolában Lernerné Dobosi

Erzsébet által készített népvisele-

tes ba bákból – melyek jelenleg

már családunk tulajdona – készí-

tettünk kiállítást a táncteremben. A

kiállítás alatt zenés foglalkozáso-

kon sváb hangszerekkel is meg -

ismerkedhetett néhány osztály. 

A május a Sankt Martin tánccso-

port részéről természetesen a

májusfa-állítással kezdődött.

Május 7-én településünk két nagyon fontos – egy országos

és egy regionális – programnak adott otthont. Sziget szent -

mártonban került megrendezésre az idei első félévi országos

GJU (MNFK-Magyarországi Német Fiatalok Kö zös sége ) köz-

gyűlés. A közgyűlésen az elnökség és minden település beszá-

molt elmúlt évi tevékenységéről és jövő évi terveiről. A közgyű-

lés után a fiatalok egy séta keretében megismerkedhettek tele-

pülésünk nemzetiségi értékeivel, múltjával, jelenével, jövőbeni

terveinkkel. Az estét az egykori Brünner villából kialakított

Cast rum Bowling Clubban töltöttük. Ugyanezen a napon a dél-

után folyamán zajlott vezetésemmel az ÉMNÖSZ ifjúsági bi -

zott ságának ülése. A bizottság a jövő évi, az északi régió fia-

talságát érintő programokat tervezte meg, illetve megvitatta az

ifjúságot érintő aktuális kérdéseket. 

Május 10-én Schuster Andrea megtisztelő meghívásának

tett eleget Hexerei tánccsoportunk. A tánc szerelmesei című

esten léphettek fel. 

Május 21-én került megrendezésre  első alkalommal a Nem -

ze tiségi Tavaszi Fesztivál egyik legjelentősebb eseménye a

Nem zetiségi Ballagóbál. A ballagó nyolcadikosok keringője

mel lett bemutatkozott három újonnan szerveződött gyermek-

csoportunk is. Az eseményen összesen 56 mártoni iskolást lát-

hattunk táncolni. A műsorban fellépett iskolánk büszkesége

Hu szák Gergő, 7. osztályos tanuló. Gergő a német nemzeti-

ségi vers- és prózamondó versenyen helyi nyelvjárás kategóri-

ában továbbjutott az országos döntőbe, ahol 8. helyezést ért

el. Kö szönöm iskolánk egykori igazgatójának és pedagógusa-

inak, hogy örömmel és érdeklődéssel nagyon sokan részt vet-

tek az eseményen. Köszönöm Érsek-Csanádi Zsuzsának,

hogy az esemény színvonalát növelve megszervezete a

sütivásárt. Kö szönöm az anyukáknak, hogy sok-sok finomság-

gal ellátták tisztelt közönségünket. 

Május 28-án nemzetiségi kórusunk szervezésében koszorú-

zással egybekötött megemlékezést tartottunk a málenkíj robot-

ra elhurcoltak és a II. világháború után az otthonaikból elűzött

egykori szigetszentmártoni német nemzetiségi lakosság tiszte-

letére. Az ünnepségen Szende Andrea mondott beszédet

Schreiner Mihályné kutatásai alapján. A koszorúzáson részt

vett Bóna Zoltán országgyűlési képviselő úr, Bencs Tamás pol-

gármester úr, iskolánk pedagógusai, hagyo mányőrző egyesü-

letünk vezetői, Sankt Martin és Hexerei tánccsoportok képvi-

selői, a meghívott kórusok tagjai. Az ünnepséget követően kó -

rus találkozóra került sor. A kórustalálkozót követő vacsora és
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est zenei hátterét a mártoni

fúvósok biztosították.

Június 7-én a Nemzetiségi

Tavaszi Fesztivál keretében

zajlott 8. osztályos tanulóink

társaságában a már tavaly is

nagy sikert aratott Ulmer

Schachtel Emléktúra. A kis -

du nai utat a Balabán hajóval,

népviseletben tettük meg.

Június 11-én szombaton a

Hexerei tánccsoporttal Csá -

szár töltésen léptünk fel, a

Sváb Ételek Fesztiválján. A

fellépés után Hajóson jártunk

borkóstolón. Az egyébként is

vidám társaságban kialakult

jó hangulat arra sarkallta cso-

portunkat, hogy  a pincesor utcáin is előadják műsorunkat,

megörvendeztetve az arra járókat.  

A mártoni fúvósok nagy izgalommal készülnek a nyári sze-

zonra, hiszen július 1-től sok-sok vendégfellépővel minden

pénteken újra Sramlipartit szerveznek. A zenekar idén ünnepli

megalakulásának 70. évfordulóját. Az ünnepségre az augusz-

tusi Sváb Sziget Fesztiválon kerül sor, ahova németországi

barátaikat, az Oelze városából érkező fúvószenekart is meg-

hívták.  

A sziget fesztivál még két születésnapnak ad otthont. 10

éves jubileumát ünnepli a HEXEREI tánccsoport, illetve 5 éve

alakult meg a Sankt Martin tánccsoport kezdeményezésére a

GJU Sankt Martin és csatlakozott az országos ifjúsági szerve-

zethez.

A Nemzetiségi Tavaszi Fesztivál keretében szervezett prog-

ramjaink Magyarország Kormánya támogatásával, a Bethlen

Gábor Alap segítségével valósulhattak meg. A fellépő nyolca-

dikosok népviseletét a Csoóri Sándor Alap támogatásából

készíthettük el.                                          

Rierpl Erika elnök

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Szigetszentmárton  

A Lohr Kapelle zenekar hírei
Kedves közönségünk! Kedves barátaink!

Nagy örömünkre szolgál, hogy idén is megrendezésre

kerülhet az általunk is kezdeményezett „Sváb Hangulatok”

rendezvény sorozat a Castrum Vendégházban. Az első alka-

lom, amely 2022. június 5-én vasárnap volt megtartva, felejt-

hetetlenre sikeredett és bízunk benne, hogy a további alkal-

mak is hasonlóan fergetegesek lesznek. 

Időpontok az alábbiak:

2022. július 2. szombat 19-22 óra között.

2022. július 30. szombat 19-22 óra között.

2022. augusztus 13. szombat 19-22 óra között.

2022. szeptember 3. szombat 19-22 óra között.

A belépés szokás szerint díjtalan!

Újabb jó hírünk pe dig az, hogy idén is megtartjuk a rop-

pant sikeres „Sváb Sziget Fesztivál” rendezvényünket,

melyet az augusztus 20-i hétvégére tervezünk a Dunapartra,

a régi fo cipálya területére. Sok-sok újdonsággal, ér -

dekességgel készülünk, melyekről a  www.svabsziget.hu

weboldalon lehet rövidesen tájékozódni. Természetesen rek-

lámozni fogjuk a fesztiválunkat rádió reklám, kis videó, szó-

rólapok és plakátok segítségével is. A belépés itt is díjtalan

lesz! Mindkét eseményünkre várunk mindenkit nagy-nagy

szeretettel! Addig is „Éljen a habzó sör”!

Üdvözlettel: Lohr Miklós Péter zenekarvezető
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Április 11-én ünnepélyesen megnyílt a Magyar Költészet

Napja alkalmából községünk második VersFala!

Köszönöm a szigetszentmártoni általános iskolásoknak a

verseket, plakátokat és a versszavalóknak a költeményeket!

A 8. osztályból Váradi Szabinának, Réti Blankának, a 7.

osztályból Sárácz Jázminnak, Zorg Lilinek, Kaszab Lilinek. A

4. osztályosoknak és felkészítő tanáruknak, osztályfőnökük-

nek Szentpáli Eszternek! A 8. osztályosoknak és felkészítő

tanáruknak, Csótiné Mádai Ritának!

Ezúton is köszönöm minden vers és költészet kedvelőnek,

hogy részt vett ünnepségünkön és kihelyezte versét! Idén

először más településről is csatlakoztak a kezdeményezés-

hez és saját verseket is helyeztek ki a résztvevők.

Köszönjük VersFalunk új molinójának elkészítését Botos

Juditnak és a SpiBot Designnek. Jövőre a lassan hagyo-

mánnyá váló VersFalunk ismét megnyílik a költészet napjá-

ra, egyéb programokkal kiegészülve.

Május 6-án a Thália Tanoda prózai színész szak előadá-

sában láthattuk Kiss Csaba Csehov novelláiból összeállított

egyfelvonásos színdarabját De mi lett a nővel? címmel.

Május 8-án a családi körutazás a művészetek világában

programsorozat keretében A tánc szerelmesei címmel egy

egész estés táncokat bemutató programok fogadták az ér -

deklődőket. Fellépett a Hexerei Német Nemzetiségi tánc-

csoport. A csoport alapítója, vezetője és koreográfusa: Rierpl

Erika. A Colour táncegyesület a Smaragd a Violetta és a

Zafir tánccsoportokkal. Felkészítőjük: Kiss Anikó elnök, tár-

sastánc-pedagógus. Az est zárásaként pedig a Thália

Táncszínház növedékei léptek fel Volt egyszer egy kamasz-

korom című előadásukkal.

Június 12-én ismét a Thália Tanoda zenés színész szak

növendékei előadásában láthattunk egy fantasztikus elő-

adást, a Hair című musicalt, amelyet a közönség ismét hosz-

szú tapssal jutalmazott. Köszönjük a programok megszerve-

zését Schuster Andre á nak!

Május 16-án délután kiállítás nyílt Fegyó Béla ráckevei

fes tő művész képeiből a Polgármesteri Hivatal dísztermé-

ben. A tárlatot Bencs Tamás polgármester úr nyitotta meg,

zenei kíséretét Schuster Andrea és Asztalos Rita adta.

Közreműködésüket ez ú -

ton is még egyszer na -

gyon köszönöm. Többek

között felcsendültek olyan

örökzöld dallamok is, mint

a „What a Wonderful

World”, mellyel magasra

emelték a megnyitó han-

gulatát. A szebbnél szebb

festmények pedig önma-

gukért beszéltek.

Fegyó Béla műterme

Ráckeve, Thököly Imre

utca 3. szám alatt találha-

tó és hétfő kivételével

mindennap 10-16 óráig fogadja az érdeklődőket.

A nemzeti összetartozás napja alkalmából rendezett meg-

emlékezésen 2022. június 3-án Bencs Tamás polgármester

úr köszöntötte a megjelenteket a trianoni emlékpark kopjafá-

jánál. Beszédet mondott Szabó Ibolya a Szigetszentmárton

környéki Székelyek és Erdélyiek Társaságának képviselője,

Váradi Szabina és Réti Blanka 8. osztályos tanulók, Tormány

Nikolett művelődésszervező. A Szigetszentmártoni Általános

Iskolások műsorában részt vett: Németh Rubina, Váraljai

Dó ra, Erdődy-György Sólyom, Hrencsár Virág, Ádám-Hart -

mann Bendegúz, Bonhardt Gergő, Major Levente, Sárácz

Milos, Kerepesi Luca, Tormány Tibor 5. osztályos tanulók.

Kiss Kata Magyar vagyok című dalát énekelte Kollár Le -

vente 7. osztályos tanuló. Felkészítő tanára: Fegyó András.

Az ünnepség végén a kopjafánál helyeztük el az emléke-

zés virágait.

A nyári időszakban is

lesznek kulturális prog-

ramjaink. Idén is csatla-

koztunk a Szigetzugi Du -

na napok hoz illetve a köz-

ségi augusztus 19-i Szent

Ist ván ünnepe és a ke-

resztény magyar állam-

alapítási ünnep program-

jai is ha marosan elérhető-

ek lesznek.

A programok, aktuális

információk a Márton Kul-

túr és Szigetszent már ton

Községi Könyvtár Face -

book oldalán folyamato-

san hirdetésre kerülnek,

kérem, kísérjék figyelem-

mel.

A Szent Márton Közösségi Színtér programjai, hírei az elmúlt fél évből



Március elején a gyermekekkel közö-

sen készültünk a Már cius 15.-i nemze-

ti ünnepünk megünneplésére. A csopor-

tok nemzeti színű zászlókat festettek,

várat építettek, hu szárnak öltöztek. A

kislányok pártát készítettek maguknak.

Majd a kisebbek az óvoda udvarán, a

nagyobbak a Turul madárhoz sétálva

szúrták le nemzeti színű lobogójukat.  

A hónap végén, március 22.-én

ünnepeltük a Víz világnapját.

Ennek keretén belül, idén először

csatlakoztunk a Happy Hét Prog -

ramhoz, melynek célja az ivóvíz fon-

tosságának népszerűsítése. Az óvó

nénik különböző programokkal ké -

szültek a gyerekek számára, sokat kí -

sérleteztek a vízzel, vizes játékokat ját-

szottak és lesétáltak a Duna parthoz is.  

Április eleje a húsvéti készülődéssel

telt. A gyerekek örömmel készítették a

különböző húsvéti díszeket, festették a

szebbnél szebb hímes tojásokat. Az

udvaron nyuszisimogató várta a gyer-

mekeket. Külön köszönet Bíró Léna

családjának, a nyuszikért. Természe te -

sen nem maradhatott el a gyerekek szá-

mára a húsvéti meglepetés, a tojáskere-

sés sem.  

Április 11-én mind a négy csoportban

szülői értekezletet tartottunk, ahol

értékeltük az évet és megbeszéltük az

előttünk álló programokat, feladatokat.  

A Föld napja alkalmából idén sem

maradhatott el az „Egy gyermek,1

cserép virág” hagyományunk. Május

2-3.-án tartottuk az óvodai beiratko-

zást. Nagy örömmel fogadtuk, hogy az

idén is sok szülő választotta a mi intéz-

ményünket gyermekeik számára.

Mosta ná ig 27 új gyermek iratkozott be. 

Az április 15-i hét a Trachtag jegyé-

ben telt. A gyerekek régi használati tár-

gyakkal ismerkedhettek meg, népvise-

letbe öl tözhettek, közösen táncoltunk,

énekeltünk. Ellátogatott hozzánk Ápri-

ly Géza jódli művész, illetve a telepü-

lésről Békési László, Illésné Ma nyika

néni és Dobay Sán-dorné Marika

néni, akik régi sváb és német énekeket

énekeltek. Az ezt követő Madarak és

Fák napja alkalmából a gyermekek

megismerkedhettek az év fájával és az

év madarával. Ezenkívül kü lön böző

programok, és tevékenységek által

kerültek közelebb a természethez.

A kisebb csoportok évzáróját május

közepén tartottuk.

A nagycsoportosok búcsúzóját

május 27-én, pénteken délután tartot-

tuk. Szép, színvonalas műsorral

köszöntek el az óvodától a gyerekek. 

A gyereknapot az óvó nénik mese-

előadása és az elmaradhatatlan fa -

gyizás tette színessé.

Az idei évben a családi napot rend-

hagyó módon június 10-én tartottuk, az

udvaron zajló építkezés, tereprende-

zés miatt. Nagy örömünkre a családo-

kat a szépen megújult udvarunkon

vártuk. Szigetszentmárton Község

Önkormányzata a Magyar Falu Prog-

ram keretében elnyert pályázatán óvo-

dánk északi oldalán betonkerítést épí-

tett. A gesztenyefák alatt pedig prakti-

kus gumiburkolat lett lerakva. A rendez-

vényen nagy érdeklődéssel vettek

részt a családok, köszönjük az együtt-

működést!

2022. június 13-tól augusztus 31-ig

összevont csoportban működünk.

Nyári nagytakarítási szünet 2022.

július 18-augusztus 12-ig tart. 

Nyitás: 2022. augusztus 15-én.

A nyári szünet alatt mindenkinek jó

pihenést és szép nyarat kívánunk!                    

Jászfai Ágnes és Veres Györgyi

MÁRTONI FÓRUM Nevelés, oktatás 2022. június
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Hírek a Gesztenyés Óvodából



A hűvösebb időben a Kiskunlacházi Munkácsy Mihály ut -

cai Általános Iskola, majd a Ráckevei Szabadidősport Egye -

sület meghívására terematlétika versenyeken szerepeltünk

sikerrel. Kis iskolaként mindkét versenyről hoztunk el érté-

kes egyéni és csapathelyezéseket. Kiemelkedő teljesít-

ményt nyújtott Bonhardt Boglárka, Magyar Tamás, Szíjjártó

Zente.

A szabadtéri atlétikai szezon a Körzeti Többpróba Diák -

olimpia kiskunlacházi versenyével kezdődött, ahol szintén

szereztünk egyéniben és csapatban is dobogós helyezéseket.

II. kcs. lány csapat 3. helyezés: Horváth-Kosiba Hanna,

Hrencsár Virág, Lipták Léna, Mészáros Alexandra, Miklós

Hanna Luca, Szíjjártó Hanga.

III. kcs. lány csapat 2. helyezés: Bonhardt Boglárka, Bor -

bély Dorina, Nagy Milica, Tóth Emma, Varga Edina, Zorg Lili.

Egyéni 3. helyezés: Bonhardt Boglárka.

III. kcs. fiú csapat 3. helyezés: Hrencsár Kolos, Kovács

Noel, Magyar Tamás, Máté Szabolcs, Szabó Bendegúz,

Szíj jártó Zente.

Egyéni 3. helyezés: Magyar Tamás.

A legjobban szereplő atlétáink váloga-

tottja lapzárta után indul a Kisiskolák

Országos Atlétika versenyének megyei

döntőjén hárompróbában és svédváltó-

ban.

Nagyon sok röplabdás versenyünk

volt. 4 csapattal indultunk a röplabda

diákolimpián. A lányok a selejtezőket

követően megyedöntőt játszottak. A  III.

kcs. csapatait a taksonyi Taksony Vezér

Általános Iskola, a IV. kcs. csapatait

pedig a gödöllői Hajós Alfréd Általános

Iskola fogadta. Mindkét tornán színvona-

las mérkőzéseken, nagy küzdelemben lehetett kivívni az

országos elődöntőbe jutást. Mindkét korcsoportban az ötö-

dik helyet szereztük meg.

A III. kcs. csapat tagjai: Bonhardt Boglárka, Hrencsár

Virág, Horváth-Kosiba Hanna, Kővári Emma, Márkus Han -

na, Németh Rubina, Sárácz Jázmin, Szenczi Zoé, Váraljai

Dóra, Zorg Lili.

A IV. kcs. csapat tagjai: Bonhardt Boglárka, Kardos

Eszter, Keserű Kiara, Kovács Boglárka, Molnár Kincső,

Sárácz Jázmin, Szenczi Zoé, Tátrai Zita, Zorg Lili.

A fiúknál kevesebb csapat indult a diákolimpián, így a me -

gyedöntőkön elért második helyezésekkel egyenesen az or -

szágos elődöntőkbe jutottunk. A III. kcs.-os tornának a kecs-

keméti Arany János Általános Iskola, a IV. kcs.-os tornának

a Dági Általános Iskola adott otthont. Itt mindkét csapatunk

a harmadik helyet vívta ki. A IV. kcs.-s fiúk a dobogós helyért

remek játékkal, nagy küzdelemben 1:2-ről fordítva 3:2-re

győzték le a Szombathely csapatát.

2022. június Nevelés, oktatás MÁRTONI FÓRUM
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Március 15.
Az idei tanévben a hatodik osztálynak jutott feladatul, hogy

megemlékezzen az 1848-49-es forradalom és szabadság-

harcról. A próbákat megnehezítette, hogy sokan lebeteged-

tek, alig voltunk páran az osztályban. A műsort Rita néni állí-

totta össze, a koreográfiában Tormány Niki néni, a hangtech-

nikában pedig András bácsi segédkezett. A Nemzeti dalt

közösen szavaltuk el, majd ezután gyönyörű verseket hallha-

tott a közönség. Mindketten izgultunk egy kicsit amint lenéz-

tünk a színpadról, mert ijesztően sokan voltak. Szerencsére

jól elmondtuk a verseket. Kisebb hibák előfordultak, de csak

az nem hibázik, aki nem csinál semmit. A műsor végén közö-

sen elénekeltünk egy dalt. Nagy tapsot kaptunk. Megérte a

sok munka! Olasz Boglárka,Tormány Kíra

Sportösszefoglaló



A III. kcs. csapat tagjai: Bonhardt Gergő, Budai Nimród,

Erdődy-György Sólyom, Gubovics Árisz, Izsó Máté, Karaffa

Dániel,  Kovács Noel, Nagy Zsolt, Sárácz Milos, Vásárhelyi

Félix. 

A IV. kcs. csapat tagjai: Fekete Noel, Izsó Miklós, Juhász

Zsolt, Kiss Krisztián, Riczu Patrik, Tóth Zoltán, Bonhardt

Gergő, Izsó Máté.

Mindeközben lezajlott a III. osztályú Országos Mini Baj -

nok ság. A MAFC-Szigetszentmárton színeiben játszó lá nyok

több, mint 50 csapatból a 15., a fiúk 10 csapatból az 5.

helyen végeztek. 

Az országos szintű strandröplabda diákolimpián Izsó Mik -

lós és Tóth Zoltán harmadik helyezést ért el. 

Kis Iskolák Sportversenye  Diákolimpia Pest megyei dön-

tőjének eredményei:

Atlétika hárompróba leány csapat 1. hely: Lipták Léna,

Hor váth-Kosiba Hanna, Bonhardt Boglárka, Zorg Lili, Molnár

Kincső, Váradi Szabina

II. kcs. 1. hely: Hrencsár Virág

III. kcs. 2. hely: Zorg Lili

III. kcs. 1. hely: Bonhardt Boglárka

IV. kcs. 3. hely: Molnár Kincső

Atlétika hárompróba fiú csapat 4. hely.

III. kcs. 1. hely: Magyar Tamás

III. kcs. 2. hely: Szíjjártó Zente

Svédváltó leány 3. hely: Hrencsár Virág, Bonhardt Bog -

lárka, Molnár Kincső, Tátrai Zita.

Svédváltó fiú 1. hely: Erdődy-György Sólyom, Szíjjártó

Zente, Busai Marci, Izsó Miklós.

Az első helyezett versenyzők június 16-20. között Pécsett

képviselik iskolánkat az országos döntőn.

Minden, a versenyeken rajthoz állt tanulónak gratulálunk a

kitűnő eredményekhez!
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Kedves Gyerekek!
A nyári szünet nagy boldogság, a szabadsággal éljetek oko-
san, óvatosan! Pihenjétek ki a tanév fáradalmait, lehetőleg
minél aktívabban, sportoljatok, mozogjatok sokat, ne feledjé-
tek, ép testben ép a lélek.
Töltsetek minél több időt szüleitekkel, családotokkal, pótoljá-
tok be a tanév során hiányzó együttléteket!
A meghirdetett nyári táborokba is várunk benneteket, hiszen
bőven kínálunk lehetőséget helyben ezekből.
Arra is figyeljetek, hogy a nyár ezernyi veszélyt rejteget
magában, úttesten, vízparton, hegytetőn, vagy barlangban
legyetek óvatosak, vigyázzatok magatokra!
Kívánom, hogy a nyár hozza el mindenkinek, amit szeretne:
jó pihenést, izgalmas programokat, sok já té kot, sok olvasást,
és találkozzunk újra a suliban, szeptember 1-én!
Ezennel a Szigetszentmártoni Általános Iskola 2021/22 -es
tanévét bezárom! Éljen a Vakáció!

A Szigetszentmártoni Általános Iskola elérhetőségei:
Kérjük, hogy az aktuális információkért a
www.marton.edu.hu oldalon keressenek bennünket.

Levelezésre a következő e-mail címeken lesz lehetőségük:
igazgato@marton.edu.hu       •     igh@marton.edu.hu
iskolatitkar@marton.edu.hu

telefonszámaink/mobil elérhetőségeink
iskola: +24 513840    •    iskolatitkár: +36 30-6265927,
intézményvezető:                             +36 20 5296455

Tájékoztatás 
Az első tanítási napunk 2022. szeptember 1. (csütörtök)

Reggel 8:00 órakor becsengetés…
a 2.–8. osztályosok normál rendben érkeznek az első tanítási napon, ahogy azt
eddig is tették.  (Megjelenés ünneplőben!)

• 8:45-től tanévnyitó ünnepség az iskolában (a 2. tanórában) 
a leendő első osztályosok…

• reggel 8 órára a helyi óvodába érkeznek, gyülekeznek – (is ko -
latáskájukkal) – a szokásoknak megfelelően ott elbúcsúznak az óvodától, óvó
néniktől egy rövid műsorral 8:15-től. (A műsor után kb. fél 9-kor indulnak,
átsétálnak a „nagyokkal” az iskolába.)

A nyolcadikosaink sétálnak át az elsősökért 8 órakor az óvodába, a műsor
után pedig elkísérik őket a tanévnyitó ünnepségre az iskolánkba.

• Tanítás az első tanítási napon…
A tanulóinknak első nap 4 tanórát tartunk, a tanítás az első na pon 11:35-
ig tart. Ezután mehetnek haza/lehet értük jönni.

•  Az évnyitó ünnepség után már az új elsősök is csatlakoznak az iskolai tan-
órákhoz, a tantermeikben lesznek osztályfőnökükkel – Bognárné Kiss Judit
tanítónővel.

•  Étkezés az első napon nincs! Kérjük, erről otthon gondoskod janak!

•  Szülői értekezletek…
•  1. osztályosoknak az első napon 17:30-tól
•  2.-8. osztályosoknak az első 2 tanítási héten.
Fokiné Fehér Edit intézményvezető



Faur Dominik Dániel
Fekete Noel Bálint
Illés Benedek
Izsó Miklós Kristóf
Juhász Zsolt

Keserű Kiara Karolina
Kiss Krisztián Imre
Kovács Bíborka
Kovács Boglárka
Kristóf Richárd

Lőrincz-Bereczky Lilla
Réti Blanka
Riczu Patrik
Schneider Kitti Ilona
Simon Cindy

Sipos János Zsombor
Taligás Botond Péter
Tóth Zoltán
Váradi Szabina

2021/2022-es tanévben ballagók névsora:
Osztályfőnökeik alsó tagozatban: Lőrincz Istvánné, Polgár Gyöngyi;  felső tagozatban: Mészáros-Mihályi Lilla
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