
„A 2022/2023-as tanévet megnyitom”

– hangzott el a tanévnyitó ünnepségen.

Így volt ez a Szigetszentmártoni Álta-

lános Iskolában is, ahol 30 elsős kisdi-

ák kezdte meg a tanulmányait.

18 leány, 12 fiú várta izgatottan ezt a

napot. Bognárné Kiss Judit és Csögör

Dóra tanító néni az óvodában várta a

kicsiket az első tanítási napon, ahol

közösen elbúcsúztak az óvó néniktől,

az óvodától. Ajándékkal kezükben

indultak az óvoda épületétől a „nagy

útra”, az iskolába, a nyolcadik osztá-

lyos tanulók kíséretében. A tanévnyitó

ün nepséget verssel színesítették meg

az első osztályosok. Fogadalomtétel

után az iskola jelvényét kapták meg a

kisdiákok a nyolcadikos tanulóktól,

ezzel szimbolizálva, hogy most már ők

is a kö zösség tagjai. A tanévnyitó

ünnepség után az osztályteremben

várta az ajándék a sok csillogó szemű

kisiskolást.

Iskolakezdés előtt 26 kisdiák Gó -

lyatáborban vett részt az iskolában.

Ezáltal megismerkedhettek az iskola-

épületével, szabályaival, rendjével,

egymással, hiszen nem mindenki a

helyi óvodából érkezett. A tanulás mel-

lett sok játék, ének, mondóka kéz -

műveskedés színesítette a programot.

A nyári hőségben strandolásra is sor

került. A tábor ideje alatt nem maradha-

tott el a német nyelvű foglalkozás, játék

sem. A tábor jó lehetőség volt arra,

hogy bepillantást kapjanak a gyerekek

az iskola életéből, így talán kicsit köny-

nyebben sikerült az óvodából az iskolá-

ba való átmenet.

Kívánunk minden tanulónak sikeres

tanévet, boldog iskolás éveket!
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Összefoglaló Szigetszentmárton Község 

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

május 24. napján tartott testületi üléssel zártuk. Ez idő óta

kettő rendes és egy rendkívüli ülést tartott a képviselő-testü-

let, amelyekről rövid összefoglalókat készítettünk.

A 2022. június 21. napján tartott rendes, soros képviselő-

testületi ülésen megalkotásra került a 2022. évi igazgatási

szü  net elrendeléséről szóló 7/2022. (VI.22.) önkormányzati

rendelet, amellyel a képviselő-testület elrendelte, hogy a Szi -

getszentmártoni Polgármesteri Hivatal nyáron 2022. augusz-

tus 15-e és augusztus 28-a között zárva tart, illetve télen

2022. december 19. napjától 2023. január 1. napjáig szintén

nem történik ügyfélfogadás és ügyintézés. A testület megha-

tározta a 2022. évi II. félévi munkatervét is. Tervezetten az

aláb bi időpontokban várhatóak az ülések: szeptember 20.,

október 18., november 22., december 13. (74/2022. sz.) A kép-

viselő-testület megalkotta az útjaink állapotának védelmében

az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett köz-

területekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének,

valamint az úthasználati engedély kiadásának rendjéről szóló

8/2022. (VI.22) önkormányzati rendeletét. A rendelet enge-

délyhez és díjfizetéshez kötötte a behajtást a 12 tonna felett

össztömegű járművek számára a behajtást azon önkormány-

zati útszakaszokra, ahol ezt külön jelzőtábla tiltja. A képviselő-

testület döntött Veres Lórándné óvodavezető újabb 5 évre

szóló vezetői megbízásáról a Gesztenyés Óvoda élén

(75/2022. sz.). A korábban kiírt nyilvános pályázatra érkezett

egy darab ajánlat alapján a képviselő-testület elidegenítette a

791 hrsz. alatt fekvő üres 207 m2-es telkét 600.000 forintért

(76/2022. sz.). A folyamatban lévő pályázatok (települési

könyv tár bútorzatának fejlesztése, polgármesteri hivatal fűtés

korszerűsítése) kivitelezőinek kiválasztásáról szintén döntött a

testület (77-80/2022. sz.). Végezetül módosította a strand he -

lyi ségeinek bérleti szerződését a bérleti díj fejlesztésként tör-

ténő elszámolhatóságának vonatkozásában (81/2022. sz.).

A következő ülésre 2022. július 26. napján került sor. El fo -

gadásra került az előző évre szóló gyermekvédelmi beszá-

moló (84/2022. sz.), illetve egyaránt a Ráckeve Város által

ellátott iskolai gyermekétkeztetési díj emeléséről szóló rende-

let módosítása (85/2022. sz.), illetve a Szigetújfalu Község ál -

tal ellátott óvodai gyermekétkeztetés díjának emelése

(94/2022. sz.). Sikeresen kezdeményezte az önkormányza-

tunk a ráckevei bölcsődében a szigetszentmártoni gyermekek

felvételét biztosító férőhelybővítést, amelynek érdekében mó -

dosításra került a bölcsődei ellátás biztosítására irányuló ön -

kormányzati feladatellátási megállapodás, így 2022 szeptem-

berétől 14 fő mártoni gyermeket vehet fel az intézmény. A HÉV

vonal fejlesztése érdekében módosításra került a HÉSZ

(Szigetszentmárton Helyi Építési Szabályzatról szóló11/2005.

(XI.08.) sz. önk. rendelet) a 9/2022. (VII.27.) sz. önk. rende-

lettel. Döntések születtek (89-91/2022. sz.) az óvodával kap-

csolatosan, amelyek egyrészt a munkavégzés folyamatossá-

gát, másrészt meg egy későbbi bővítést célozták. A korábbi

évekhez hasonlóan az önkormányzat pályázatot nyújtott be

annak érdekében, hogy az év végéhez közeledve szociális

tűzifa támogatást tudjon nyújtani az arra rászoruló mártoniak

részére (92/2022. sz.).

A lapzárta időszakáig még sor került egy rendkívüli testüle-

ti ülésre 2022. július 29. napján, amelynek egyetlen napirendi

pontja a Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme volt. A

települési önkormányzat a korábbi támogatásokon felül

500.000 forint plusz támogatást nyújtott a nemzetiségi önkor-

mányzat részére, hogy az abból a nemzetiségi hagyományo-

kat őrző civil szervezeteket támogassa, illetve méltó módon

kerülhessen megünneplésre ezen szervezetek jubileumai.

(97/2022. sz.)

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a döntések jegyzőkönyvei,

előterjesztései és a készült hanganyagok megtalálhatóak a

www.szigetszentmarton.hu weboldalon. Továbbá a rendeletek

részletes és hatályos szövegét megismerhetik a

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

Általános tájékoztatás az építési tevékenységről, kiemelten a kerítés építésére

Tisztelt Mártoniak, településünk ingatlantulajdonosaiban

gyakran merül fel bizonytalanság építésügyi kérdésekben és

legfőképpen a kerítésépítés szabályaira vonatkozóan. Rövid

vázlatos, kivonatolt összefoglaló tájékoztatónkban szeretnék

támpontot nyújtani a részletesebb tájékozódáshoz.

A helyi építési ügyeket szabályozó rendeletek közül legfonto-

sabbak:

– 312/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet az építésügyi és épí-

tésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, vala-

mint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

– 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet az országos telepü-

lésrendezési és építési követelményekről egyszerűbben

OTÉK (ez országos érvényű)

– 11/2005. (XI.08.) helyi önkormányzati rendelet a Sziget -

szentmárton Helyi Építési Szabályzatról, továbbiakban

HÉSZ.

– 17/2017.(XII.13.) helyi önkormányzati rendelet a település-

kép védelméről, amit kiegészít a Településképi Arculati

Kézikönyv

Egy építési terv előtt az első lépés a telek övezeti besorolá-

sának megállapítása, ezen múlik a beépíthetőség mértéke, az

építési hely határa, épület elhelyezésének módja és a lehet-

séges rendeltetésszám, lakásszám. A HÉSZ-ben az egyes

telkek, telektömbök építési övezetekbe vannak sorolva, amit a

szabályozási terven lehet megkeresni. Az egyes övezetekben

különböznek az előírások, ezért célszerű tájékozódni mielőtt

építkezni szeretnénk. Településünkön főszabály szerint egy

telken egy lakóépület építhető, a kialakítható lakások száma

általában kettő, az épületben korlátozottan működhet keres-

kedelmi, szolgáltató funkció is.

A rendeletek közül fontos a 312/2012 Korm. rendelet 1.

számú melléklete, ebben szerepelnek azok az építmények

amiket engedély nélkül lehet építeni. Fontos, hogy az itt felso-

rolt építmények esetén is be kell tartani az előírt elő-, olda-l és

hátsókert méreteket és a telek maximális beépíthetőségének

mértékét.

Az OTÉK 35.§ (6) és (7) bekezdése szabályozza, hogy az

egyes engedély nélkül létesíthető műtárgyak és építmények

közül mely nem építhető az elő- és oldalkert, valamint a hát-



sókert minimális méretén belül. Az itt nem szereplő épületet,

lakóházat építeni és bővíteni az építésfelügyelethez benyújtott

kérelem vagy bejelentés alapján lehet. Ehhez mindenképp

szükséges tervező mérnököt megbízni. Szigetszent már -

tonban már nincs helyi építésügyi hatóság, hanem jelenleg

Szigetszentmiklósi központtal (2310 Szigetszentmiklós, Apor

Vilmos utca 1.) működik a Pest Megyei Kormányhivatal Épí-

tésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 8.

megnevezésű hatóság.

Leggyakrabban a kerítések és melléképületek, ellőtetők,

vé dőtetők építése során vannak tévedések. Az utcai kerítés

legnagyobb magassága a HÉSZ szerint 2,2 m lehet, és álta-

lában nem lehet tömör kerítést építeni. A nem emberi tartóz-

kodásra szolgáló melléképületek engedély nélkül építhetők

100 lm3 térfogatig, ez körülbelül egy dupla-garázs mérete, de

a védőtávolságokat, épületmagasságot, beépítés módját és

mértékét be kell tartani. A melléképület az utcafronttól mini-

mum 20 m távolságra épülhet.

Fontos beszélni a telek zöldfelületéről is, ami általában

50%, az üdülő övezetben 70% kell legyen. Tehát a burkolt és

beépített telekrészek együttesen a telek területének felét vagy

30%-át fedhetik le.

A burkolt telekrészekről nem szabad a csapadékvizet a köz-

területekre vagy a szomszédos telekre vezetni, azt főszabály-

ként a telken belül kell elszikkasztani. Amennyiben a telken

üz let vagy szolgáltatás működik úgy a telken belül kell bizto-

sítani a vevők, ügyfelek részére parkolót, ez természetesen a

burkolt felületet növeli, de nem haladhatja meg a beépíthető-

ségi rátákat.

A kerítésépítés szabályai

Szigetszentmártonban főszabály szerint senki nem köteles

ingatlanát kerítéssel körbe keríteni, mivel arra vonatkozó köte-

lezettséget a helyi építészi szabályzat (11/2005.(XI.8.) sz. önk.

rendelet – HÉSZ) nem állapított meg, kivéve a gazdasági terü-

leten. Azonban építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság

hozhat olyan határozatot, amelyben a kerítés építését elren-

delheti, illetve meglévő kerítés esetén annak lebontására vagy

átláthatóvá átalakítására kötelezhet minket. Ezen döntések

indoka valamilyen közbiztonsági, közlekedésbiztonsági vagy

más közérdek lehet.

Kerítést a saját telkünkre építhetünk, ha pedig a kerítés épí-

tését elrendelik, akkor azt a telek homlokvonalán, az útról

nézve jobb oldali telekhatáron és a hátsó telekhatár jobb oldal-

tól mért fele hosszán vagyunk kötelesek megépíteni és fenn-

tartani. Másképpen fogalmazva tehát a karbantartási kötele-

zettségünk az első, a jobb oldali és a hátsó kerítés felére ter-

jed ki. A kerítésépítés szabályai közé tartozik, hogy a kerítések

kapuja a közterületekre, kifelé nem nyílhatnak. A homlokvona-

lon álló kerítésen a közterület használatát veszélyeztető meg-

oldást, így például szögesdrótot csak a járda szintje felett leg-

alább két méteres magasságban, a kerítés belső oldalán lehet

alkalmazni. Az egy telken belüli, egyes külön használatú telek-

részeket csak nem tömör kerítéssel vagy élősövénnyel sza-

bad elválasztani. Sorházak, ikerházak esetében tehát t ö mör

kőfallal nem határolhatjuk el magunkat szomszédunktól. Az

önszántunkból, elrendelés nélkül, saját telkünkre épített kerí-

tést pedig bármikor elbonthatjuk.(OTÉK 44 §.)

A kerítés építéséhez nem szükséges építési engedélyt

beszerezni, azonban célszerű azt bejelenteni az önkormány-

zathoz, mivel a kerítés kivitelezésére vonatkozóan az önkor-

mányzat tud tájékoztatást nyújtani. A kerítés anyagára, színé-

re, átláthatóságára, magasságára vonatkozóan a településké-

pi rendeletünk / 17/2017.(XII.13. – HTkpv) sz. önk. rendelet /

fogalmaz meg szabályokat, ezért is javasoljuk, hogy minden-

képp informálódjanak az önkormányzatnál a hatályos rendel-

kezésekről.

Iránymutató helyi szabályok:

• A lakóterületen, településközpont vegyes területen kerítés

az országos érvényű jogszabályok (OTÉK 44.§.) alapján

építhető, amely az alábbiakkal egészül ki: Amennyiben a

lakótelkeken a homlokvonali kerítés épül, a telkek határvo-

nalain áttört kerítés építhető. A kerítés fedettsége, ill. áttö-

rése maximum 50% lehet. Tömör kerítés építése a telek

homlokvonalán csak abban az esetben engedélyezhető,

ha az utcaképbe beilleszthető. A kerítések magassága a

rendezett járdaszinttől max. 2,2 m lehet. / HÉSZ 9.§ (7)

bek., ill. HÉSZ 14.§ (11) bek. /

• Kerítés nem lehet nagytáblás fém- vagy műanyag hullám-

lemez. / HTkpv 10. § (3) bek./

• A közterület felőli kerítést és kapu(ka)t az épület építészeti

karakteréhez, anyaghasználatához, megjelenéséhez, tele-

pülésképi sajátosságaihoz illeszkedően kell kialakítani. /

HTkpv 12. § (4) bek. /

További részletes tájékoztatók olvashatók a www.

e-epites.hu weboldalon. Illetve tájékoztatás kérhető a Sziget -

szent mártoni Polgármesteri Hivatalban (2318 Sziget szent -

márton, Telkes u. 10.).
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Polgármesteri beszámoló
Június elején a Gesztenyés Óvoda családi napja tartotta

izgalomban az apróságokat és a szüleiket. Ismerkedős, jó

hangulatú alkalom volt arra, hogy megmutassák magukat az

óvodások, kicsit be lehetett nézni az óvoda életébe, minden-

napi tevékenységekbe is. Az óvodához kapcsolódóan került

sor a kerítés és az udvari gumiburkolat – pályázat megvalósí-

tásának műszaki átadására is, sokkal biztonságosabb gyerek-

barátabb lett az udvaron való játék. 

Mint minden évben, a hó közepén elballagtak általános

iskolánkból a nyolcadikosok, már az új iskolájukban koptatják

tovább az iskolapadokat. A ráckevei Ady Endre Gim náz iumból

is sokan ballagtak tovább kis falunk tanulói közül.

Említésre méltó, hogy júniusban a Kinizsi Horgász egyesület

focipályánkon adott helyszínt egy Nemzetközi Casting ver-

senynek, mely rangos esemény a horgász versenysportban.

A Család utcai Meseudvar útjára indította a szociálisan

rászorulók, egyedülállók, illetve baráti beszélgetésre, kelle-

mes társaságra vágyók részére a Jótékonysági Bogrács -

partikat, Szeretetvacsorákat, melynek kezdése a Támogatói

Vacsora volt, ahol a településünk vállalkozói, a rászoruló

embertársainkat támogatók vettek részt egy licitáláson, ahol

kifejezhették anyagi támogatásukat, mely része lett a további

vacsorák forrásainak. Augusztus elején megrendezésre került

az első alkalom, illetve augusztus végén már a második parti

is lezajlott, ahol a rászorulók vacsorán vettek részt, valamint

kellemesen eltölthették az időt zenehallgatással, tánccal, jó

beszélgetésekkel. Moni Morelly szervező jelszava „EGYÜTT

EGYMÁSÉRT, EGY KEDVESEBB, BOLDOGABB, ÉL -

HETŐBB VILÁGÉRT!”

Júliusban részt vettem a Ráckevei Járásbíróság új épületé-

nek átadóján, ahol a peres ügyeket egy méltó, megújult kör-

nyezetben lehet intézni ezután.



Testvérvárosunk meghívására egy kisebb delegáció vehe-

tett részt szeptember elején a Vellmári, öt évente megrende-

zett ünnepségsorozaton, hagyományos felvonuláson,

„Heimatfest 2022 – Festzug“. Településünket a meghívottak,

Bencs Tamás polgármester úr, felesége Tarsoly Zsuzsanna,

Schuster Andrea és Szende Andrea képviselte. Az ünnepi sör-

sátor meglátogatása mellett sor került az új polgármesteri

hivatal megtekintésére, városnézésre és Vellmar másik test-

vérvárosának, az osztrák Zell am See delegációjának megis-

2022. szeptember Községi Önkormányzat MÁRTONI FÓRUM

4

A településünk víz közműveinek központosítása kapcsán

az átadással kapcsolatban rendkívüli ülésekre került sor, ahol

a környező települések vezetőivel és a DTÖSZ vezetőivel

átbeszéltük a lehetőségeket. Sajnálatosan nem láttunk sem-

milyen lehetőséget arra, hogy önerőből tartsuk fenn továbbra

is, valamint úgy láttuk, hogy a fejlesztési lehetőségek sem biz-

tosítottak ebben az esetben.

Szeptember elején az új kisiskolások megkezdték első tan-

évüket az általános iskolában, becsengettek minden általános

iskolai diáknak is. A szokásoknak megfelelően jelen voltam az

óvodai búcsúzón, valamint az iskolai évnyitó ünnepségen.

A Mártoni Játékok csapata által a Strandon megrendezésre

került II. Jótékonysági Főzőversenyen 18 csapat vett részt a

településről és a környékről, az Önkormányzat Képviselő-testü-

lete és a Polgármesteri Hivatal dolgozói is indultak finom bog-

rácsos ételeikkel a versenyen. Örömmel tudatom, hogy a kép-

viselő-testületi csapat ismételten megnyerte a legtöbb étel

kiosztásáért járó Vándorkupát, a jóféle halászléből 93 adagot

mértek ki a csapattagok és ennek a teljes bevételével támogat-

tuk az újonnan megalakult Szigetszentmártoni Polgár őr séget.

Szeretnék hírt adni az elmúlt évben elnyert pályázatok idei

megvalósulásáról is.

• A Gesztenyés Óvodában kerítés építésére és a játszóud-

var részleges gumi burkolattal való lefedésére nyertünk

pályázatot. A kerítés építése, a szép, nagy árnyat adó vad-

gesztenyefák alatti gumi burkolat elkészítése június hónap-

ban megvalósult. A nyári hónapokban, illetve a szeptem-

beri kezdéskor már a megújult udvaron, biztonságosabban

tölthetik a szabad játékidőt a gyerekek.

• A Szigetszentmárton, Dunapart alsó utca Ráckeve felé

vezető, gát melletti murvás szakasza út felújítására nyer-

tünk pályázatot. Az útfelújítás az ottani üdülőtulajdonosok

legnagyobb örömére, már tavasszal megvalósult. Jó hasz-

nát veszik a futók és a kerékpárosok is, mert Ráckeve felé

most már teljes hosszában kulturált, jól használható úton

lehet futni, kerékpározni.

• A Mártoni Közösségi Színtér épületének, a mártoni Kultúr -

háznak már megújult a fűtési rendszere, felújításra kerültek

a mosdók, valamint az előtér. A nagyterem armatúráinak és

a színpadi fényeknek a cseréjére is sor kerül hamarosan.

• A Szigetszentmártoni Strand fejlesztésére nyert pályázati

beruházásunk is megvalósult. Számos, eddig nem létező

szolgáltatással bővült strandunk ( napernyők, napozóágyak,

baba-mama helyiség, ingyenes WIFI elérés) melyeknek jó

hasznát vették a nyáron a strandolók.

• A Polgármesteri Hivatal épület korszerűsítése kapcsán

elnyert pályázati összegből már elkezdődött a fűtési rend-

szer korszerűsítése, az udvar térburkolattal való ellátása.

Jelentősen megkönnyíti majd a falugondozási munkát, ha

nem bokáig érő sárban kell az udvaron előkészíteni az esz-

közöket a munkavégzéshez.

• A benzinkúttal szemben induló külterületi út, a Hadi út felújí-

tásával kapcsolatos pályázat adminisztratív problémáinak

elhárítása, megoldása folyamatban van, e hónap közepén

már megkezdődött a szakaszos megvalósítás is.

• Az általános iskola épületében lévő könyvtár helyiségeinek

összenyitása megvalósult, a könyvtár bútorainak gyártására

megnyert pályázat alapján a bútorok legyártása megkezdő-

dött.

A képviselő-testület bizottságainak munkája és tevékenysé-

gei teljes körű átlátásának érdekében minden hónapban,

rendszeresen, minden alkalommal – tanácskozási joggal –

részt veszek a képviselő-testület bizottságainak ülésein.

Szeretném a beszámolómmal érzékeltetni a település éle-

tének és a polgármesteri munkának a sokszínűségét.

Fontosnak tartom, hogy folyamatosan hírt adjunk a települé-

sünket érintő, minden információról. Az önkormányzati, hiva-

talos közlendőket az önkormányzat weboldalán /www.

szigetszentmarton.hu/ tesszük közzé.

Bencs Tamás 

polgármester

Szent István nap – Államalapítás ünnepe – Szigetszentmárton Önkormányzat

Hagyományainkhoz híven a Duna parton idén is meg-

rendezésre került augusztus 19-én Szent István napi ün -

nepségünk. 

Bencs Tamás polgármester úr köszöntő beszéde után,

Kiss Gergely református lelkipásztor és a katolikus egy-

háztól Kallós Péter atya megszentelte az új kenyereket,

melyeket Szende Andrea készített. A kenyérszentelés után

sor került a Mártoni Fúvósok előadására, melyet az érkező

vihar miatt megszakítottunk, így az ünnepséget a szépen

feldíszített csónakok beérkezése, a nagy érdeklődéssel

várt csónakfelvonulás zárta.  

Látogatás testvérvárosunkban, Vellmarban



merésére. A rendezvénysorozat fénypontja az egyesületek

ünnepi felvonulása volt. Szépen feldíszített járművekkel, nép-

tánccal, zenével és rengeteg vidám látogatóval lehetett talál-

kozni. A több mint három órás felvonuláson Bencs Tamás pol-

gármester úr néptáncos ruhájában, a vellmari és az osztrák

polgármesterrel együtt, a városi elöljáróság kíséretében gya-

log tette meg az utat. Ezt követte az önkormányzat teherautó-

ja, melyen a Szigetszentmártoni delegáció többi tagja foglalt

helyet. Harminc éves jubileumát ünnepli jövő évben a testvér-

városi kapcsolat, a tervezett ünnepség előkészítéséről is szó

esett a találkozón. A fogadtatás ismét nagyon szívélyes és

baráti volt. 
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Születések

2022.06.01. – 2022.08.31-ig 

Zámbó Zalán 2022.06.07.

Kováts Vivien 2022.06.19.

Vadász Kolen Nátán 2022.06.28.

Csipkés Izabella Zoé 2022.07.21.

Tatár Iván 2022.08.06.

Magyar Dominik 2022.08.30.

Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei

A nyár első Sramli Partija július elsején került megrende-
zésre a Nemzetközi Duna Nap köré szervezett Szigetzugi
Duna Napok keretében. A fesztiválon minden felnőtt kultúr-
csoportunk fellépett. 

A műsor után küldött-
ségünkkel még aznap
este autóba szálltunk,
hogy elinduljunk a né-
metországi Vellmarba.
Hivatalos meghívásnak
tettünk eleget, mely test-
vérvárosunk legfontos a b b
hivatalos eseményére
szólt, Vellmar város éven-
ként megrendezett foga-
dására. A nyilvános foga-

dáson a város és körzetének vezetősége beszámolt az év leg-
fontosabb történéseiről, döntéseiről. Engem ért a megtisztelő
felkérés, hogy Szigetszentmárton képviseletében köszöntsem
az egybegyűlteket.

Július második hétvégéjén a Sankt Martin tánccsoport
Szatmárnémetiben (Románia) és Zajtán turnézott. A szatmári
nemzetiségi fesztiválon 16 romániai német nemzetiségi cso-
port lépett fel. Németországból érkező vendégeik mellett a te -
lepülésünkről érkező Sankt Martin tánccsoport volt az egyet-
len külföldi fellépő, aki bemutatkozhatott a helyi közön  ségnek.
A nagyszabású rendezvényen szebbnél szebb népviseletbe
öltözött kultúrcsoportok fúvószene kíséretében vonultak végig
a város utcáin, melyet a bemutatkozó műsorok és az esti mu -
latság követtek. Másnap háromnyelvű (magyar– né met– ro -
mán) szentmisén vettünk részt, mely után –  a hazafele ve zető
úton – szeretettel vártak és láttak vendégül zajtai barátaink. 

Német Színjátszó Tábor szervezésére az Országos Német
Kultúregyesület támogatásával került sor az idén is augusztus
8-tól Kajtor Noémi és Hegedűs Mária tanárnők vezetésével.

A megszokott Sramli Parti sorozatot fúvós zenekarunk
egyesülete – a Német Nemzetiségi Zenei Egyesület – szer-

vezte minden nyári péntek este. Számos, színvonalas ven-
dégszereplővel leptek meg minket az idei évben is. 

A Castrum Vendégház udvarán, a Sváb Hangulatok táncos
estéin a Lohr Kapelle zenéjét élvezhette a közönség. A sváb
hangulat keltésében közreműködött nemzetiségi kórusunk és
a Hexerei tánccsoport is. 

Nyáron nem voltak tétlenek táncosaink, zenészeink és éne-
keseink. Együtt készültünk az év legnagyobb szabású kultu-
rális eseményére a II. Sváb Sziget Fesztiválra, mely az idén
jubiláló kultúrcsoportok ünneplése köré szerveződött az
Országos Német Kultúregyesület és a Német Nemzetiségi
Önkormányzat Szigetszentmárton rendezésében.

Át is adom a szót az esemény megálmodójának és főszer-
vezőjének Loór Miklósnak, és ezúton köszönöm neki a profi
szervezést, a rengeteg önkéntes munkát, melyet fáradhatatlan
módon fektetett az esemény színvonalas megvalósításába.

A német tábor, a Sramli Parti, a Sváb Hangulatok rendez-
vénysorozat és a jubileumok Magyarország Kormánya támo-
gatásával a Bethlen Gábor Alap közreműködésével valósul-
hattak meg.                                                      Rierpl Erika 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Szigetszentmárton / elnök 



2022. szeptember Német Nemzetiségi Önkormányzat MÁRTONI FÓRUM

6

A fesztivál három kultúrcsoportunk jubileuma köré épült. A

Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Fúvószenekar 70

éves, a Hexerei Német Nemzetiségi Tánccsoport 10 éves,

míg a GJU Sankt Martin (Magyarországi Német Fiatalok

Szigetszentmártoni Közössége) 5 éves fennállását ünnepel-

tük augusztus 20-án. Négynapos rendezvényünk rengeteg

programmal kedveskedett az idelátogatóknak. A nemzetiségi

programok mellett sokoldalú szórakozásban részesült a nagy-

érdemű közönség. Volt Mega Videó DJ Smash-el, Király Linda

a Monarchia Vonósnégyessel, Dumaszínház Janklovics

Péterrel, illuzionista bűvész show, zene és tánc Bandy

Banddel és a Sunlight Rock Banddel, éjszakai mozi Karib-ten-

ger kalózaival. Amíg a felnőttek a sátorban szórakoztak, addig

a gyermekeket kézműves foglalkozások várták a szabad ég

alatt. Két alkalommal gyermekszínház is eljött a legkisebbek

örömére. A pénteki szélvihar okozta áramkimaradások idején

az „alkalmi” Ölze-Márton-Adony lakosait felvonultató „örömze-

nekar” szórakoztatta a jelenlévőket.

Szombaton a jubileumoké volt a főszerep. Először Német -

or szágból érkezett vendégeink, a Musikverein Oelze fúvósze-

nekara mutatkozott be Erhard Wahl vezetésével. Ezután

következett legrégebben alakult jubiláló kultúrcsoportunk, a

Magyarországon egyedülálló fennállási időszakkal rendelkező

70 éves Szigetszentmártoni Fúvószenekar. A zenekar művé-

szeti vezetője Szijjártó Gyula.

Szeretnénk megemlíteni Ray Rudolf munkásságát is, aki a

kilencvenes évek elején újjászervezte a zenekart és hosszú

éveken át vezette a zenei egyesületet. Elköszönését követő-

en Nánási Lajos vette át az egyesület és a zenekar életének

a szervezési munkáját, melyhez ezúton is sok sikert kívánunk.

Kapcsolatuk Ölze városával 1976 óta tart.

A következő jubiláló csoport a Hexerei Német Nemzetiségi

Tánccsoport volt. A csoportot Rierpl Erika szervezte meg tíz

alapító tag közreműködésével. A mai napig vezetőjük, aki aktí-

van dolgozik azért, hogy színvonalasan és kiegyensúlyozot-

tan működjön a tánccsoport. A felnőtt tánccsoportok műsorai

közben a legifjabbak, azaz a mártoni német nemzetiségi gyer -

mek tánccsoportok is megmutatták tudásukat, mely produkci-

ók betanításában szintén nagy szerepe volt Rierpl Erikának. A

hatalmas siker az ő munkáját is illeti!

A GJU Sankt Martin szervezet létrejöttének ötletét Finszter

Zsófiának köszönhetjük, aki a mai napig is a vezetője ennek a

közösségnek, immáron Zimmermann József segédletével

együtt. 

Jubiláló csoportjainkkal együtt ünnepelt közel 150 fős meg-

hívott vendégsereg is – a további fellépő különböző német

nemzetiségi kultúrcsoportok tagjai – az ország számos pont-

járól (Győr, Véménd, Vecsés, Óbuda, Szigetcsép), ami szin-

tén emelte az est hangulatát.

Az együtt töltött csodálatos estét két tánccsoportunk

(Hexerei, Sankt Martin) egy-egy színvonalas meglepetés pro-

dukcióval hálálta meg a közönség legnagyobb örömére.

Köszönetet szeretnénk mondani Lernerné Dobosi Er zsé -

betnek, a Magyar Vöröskereszt Szigetszentmártoni Alap szer -

vezete elnökének, aki fáradhatatlan aktivitással, precíz szer-

vezőmunkával váltotta valóra azt az álmunkat, hogy legyen

Véradás a fesztivál ideje alatt Szigetszentmártonban, olyan

időpontban, amikor sokaknak van szabadidejük. A közös

munka eredménye igen kiemelkedő, hiszen 54-en adtak vért,

ami rekordnak számít településünkön és igen fontos a

Vöröskereszt számára a betegségektől terhes időszakokban.

További köszönet jár mindazoknak – szerencsére nagyon

sokan vannak –, akik anyagilag vagy munkájukkal támogatták

az eseményt. 

Eseményünk képei és videói rövidesen elérhetőek lesznek.

Kérjük kövessék figyelemmel a www.svabsziget.hu weboldalt,

ahol minden fontos információt meg fognak találni.

Loór Miklós

II. Sváb Sziget Fesztivál
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A forró nyári hónapok után, szeptember elsején, megkez-

dődött a 2022/23-as nevelési év. 21 ballagó nagycsoporto-

sunkat a szokásokhoz híven, dalocskákkal, verssel és apró

ajándékokkal búcsúztattuk. Sajnos az időjárás megtréfált min-

ket, ezért az ünnepséget az óvoda zsibongójában tartottuk

meg. Az elsősöknek (össze-

sen 30 fő) sok sikert, jó

egészséget és vidámságot

kívánunk az iskolai évekhez!

A beiratkozók száma, 32 fő,

így ősztől, összesen 91 kis-

gyermek, 4 csoportban ját-

szik, tanul és nevelkedik óvo-

dánkban.

Szeretettel köszöntjük új

kolléganőnket, Zentai Éva,

Vica nénit, aki a Katica cso-

portot erősíti majd. Sok örö-

met kívánunk munkájához!

Gratulálunk Veres Ló ránd -

né, Györgyike néninek és Várkonyi László Józsefné, Mónika

néninek, akik 35 éve nevelik szeretettel és nagy odaadással

az óvodás gyermekeket.

Az idei nevelési évre is sok feladatot, programot tűztünk ki

magunk elé, melyekből néhányat már sikerült megvalósítanunk:

A tanévnyitó szülői értekezleteket minden csoportban meg-

tartottuk. A státuszvizsgálatokat követően, a fejlesztő foglalko-

zások zökkenőmentesen megkezdődhetnek.

Új, mozgásfejlesztő játékokat, mászókákat rendeltünk, ami-

ket előreláthatólag szeptem-

ber közepén vehetnek birtok-

ba a gyerekek. Felújítottuk a

lépegető ösvényt és az udvar

egy „tündérkerttel” is gazdago-

dott.

Idén is nagy lelkesedéssel

és sikerrel vettünk részt a Szi -

getszentmártoni bográcsfesz-

tiválon, ahol elismerő okleve-

let kaptunk. A bevétel egy ré -

szérből a Kinizsi Horgász egy e sü letet, a szigetújfalusi Kis-

Sziget Önkéntes Tűzoltó Egye sületet és Géczi Rolandot

támogattuk. A befolyt összeg nagyobb ré sze az SZMK kasz-

szát gazdagítja, amit a gyermekek javára fordítunk. Ezúton is

köszönet a Szülőknek és az SzMK-s anyukáknak a sok, finom

süteményért, a vendégeknek a vá sárlásért és a kollégáknak a

helytállásért!

Terveink között szerepel a már hagyománnyá vált „autómen-

tes nap” megrendezése. A gyerekeket vetélkedőkkel, KRESZ

fejtörőkkel és ügyességi játékokkal várjuk majd. További zöld

jeles napunk, az Állatok világnapja alkalmából, projekthéttel

készülünk, amelynek témája a rovarok, bogarak lesz.

Kívánunk mindenkinek sok örömet, eredményes munkát és

jó egészséget az új nevelési évben!                 

Kovács Anikó

Hírek a Gesztenyés Óvodából

Megkezdődött a tanév

A jó iskola az, amelyben jól érzi magát a diák, jól

érzi magát a pedagógus, jól érzi magát a szülő is.

Jó az az iskola, melyet sajátjának tekint minden

érintett. A jó iskola fenntartója nem csak a tanke -

rület! A diákok, pedagógusok és a szülők az

összetartozást érezve, az egymásrautaltságot

tapasztalva teremthetik meg és élhetik a jó iskolát. 

Kívánom, hogy a 2022-2023-as tanévben ezek

a gondolatok vezéreljék tevékenységünket, közös

gondolatok, közös célok mentén együtt alkossunk

egy jó iskolát, jó programokkal, sok nevetéssel, jó -

kedvvel, és nem utolsó sorban jó tanulmányi ered-

ményekkel!

Köszöntjük új tanulóinkat, akik e tanévben csatla-

koztak hozzánk – 215 iskolánk létszáma! – kí ván -

juk, hogy érezzék jól magukat közösségünkben!

ÁLTALÁNOS ISKOLA



2022. szeptember Nevelés, oktatás MÁRTONI FÓRUM

8

8. osztályosok köszöntő beszéde
Bár még érezzük a nyár forróságát, mégis ma kezdetét veszi a 2022-2023-as tanév. Magunk mögött hagyjuk a pihenést,

a csodálatos nyaralást, a vízpart melletti kikapcsolódást, a napozást, a finom ízletes fagylaltokat, a kalandokkal teli táboro-

kat és kirándulásokat. Ma ismét zajos lesz iskolánk.

Külön köszöntöm a legkisebb diákokat, akik most lépték át először iskolánk kapuit diákként, és tele izgalommal és büsz-

keséggel ülnek most itt előttem. Ez az ünnepség kiemelten is a tiétek, s az elkövetkezendő napokban, hetekben fokozottan

figyelünk majd rátok, segítünk benneteket, hogy bátrak és magabiztosak legyetek. Kérem a felsőbb évfolyamosokat, hogy

vigyázzatok rájuk!

Szalai Borbála: 

Legyen öröm a tanulás!

Hangosabbak ma az utcák,

Gyerekektől népesek,

Valahogyan még a nap is

Szebben ragyog, fényesebb.

Izgatottan várt e napra

Minden kezdő kisdiák:

Az iskola előttük is

Kitárja ma kapuját.

Megtanulnak betűt vetni

A tétova kis kezek:

Csengő-bongó szép szavakkal

Telnek majd a füzetek�
Ma, amikor útnak indul

A sok kicsi iskolás,

Kívánjuk, hogy öröm legyen

Számukra a tanulás!

Könyvtáros pozíció:

Szentpáli Eszternek hívnak. Sziget -

szentmártonban élek, te le pülésünk isko-

lájában dolgozom tanítóként. Előző mun-

kahelyemen is tevékenykedtem a 15 000

kötettel rendelkező iskolai könyvtárban. 

Jelenlegi könyvtárosi állásomat pályá-

zat útján nyertem el.

Egy kis ízelítő a szeptemberi programja-

imból:

• szeptember 29., 17:00-18:00  

Őszi versek

• szeptember 30., 17:00-18:00 Magyar népmese napja

• október 1., 11.00-12:00  Zenél a könyvtár

A könyvtár nyitva tartása:   

Hétfő és szerda: 7:30 -  9:30    

Péntek: 7:30 -  8:30 9:40 - 10:40

Hétfő-Csütörtökig:     15:00 - 18 :30

Örömmel szervezem, s várom a könyvtári programokra kicsiket-

nagyokat, fiatalokat-időseket és minden könyvet szerető szigetszent -

mártoni lakost. 

Kultúra

Közművelődési szakember pozíció:

Üdvözlöm a lap olvasóit!

Én Fülekiné Ádám Vanda

vagyok, jelenleg Rácke -

vén élek immáron öt éve

Jász– Nagy kun–Szol nok

megyéből költöztem ide.

Közművelődési szak-

ember pozícióban már

dolgoztam két települé-

sen Makád és Lórév köz-

ségben és a pályázat elnye-

rése után szeptember 1-jével

Szigetszentmár tonban én töltöm be

ezt a pozíciót. 

Korábbi tapasztalatommal és legjobb tudásommal

állok a falu rendelkezésére. Remélem minél több

programot, eseményt közös erővel meg tudunk

majd valósítani és mindent, amire a falunak szük-

sége és igénye lehet.
Fülekiné Ádám Vanda 

Szigetszentmárton közművelődési szakembere

Szeretett könyvtárosunk és közművelődési szakemberünk, Tormány Nikolett munkája itt Szigetszentmártonban vé get ért.

Költözés miatt nem tudta tovább ellátni ezen pozíciókat, de köszönjük az eddigi lelkes munkáját és sok sikert kívánunk a

továbbiakhoz, bármerre is sodorja az élet. Viszont ezen okok által megismerhetünk két embert, fogadjuk bemutatkozásukat

és őket sok szeretettel!

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

Felelős kiadó: Dr. Cseh Balázs jegyző • Szerkesztette: Fülekiné Ádám Vanda • 

e-mail: kulturmarton@gmail.com • ISSN 2060-4998 • Nyomda: Press+Print Kft. Kiskunlacháza



Idén is sikerült megszervezni a mártoni

jótékonysági bográcsfes zti vált. Szá momra

nagyon nagy öröm, hogy idén többen in -

dultak, végül 17 csapat sütött-főzött. 

Összesen 1.422,080 Ft-ot sikerül össze-

gyűjtenünk, ami szerintem fantasztikus

összeg!

Szeretném megköszönni támogatóink-

nak, az induló csapatoknak, azoknak az

embereknek a segítségét, akik hozzájárul-

tak ehhez a rendezvényhez. Én azt gon-

dolom, hogy idén sikerült azt elérni, hogy

többen összefogjunk egy jó cél érdekében.

Külön szeretném azt is megemlíteni, hogy

Szigetújfaluból is többen jöttek át főzni

hozzánk, mint tavaly, illetve támogatást is

kaptunk tőlük a Dream-Klíma jóvoltából.

Gratulálunk helyezettjeinknek, kü lön d í -

jasainknak, és a vándorkupát el nye rők -

nek is.!

A Fiatal tehetség díját idén Géczi Roland

kapta, aki csodálatos fényképeivel hívta fel

magára a figyelmet.

Roland tehetségét egy új fényképezővel

támogattuk. Kö szönet azoknak akik jegyet

vettek az Írka-firkában az óvodának, Kiss

Gergely csapatának és a támogatóinknak.

Köszönet támogatóinknak!

Összességében Moni Morelly szavait

tudom idézni, ami egyben a Mese udvar jel-

szava is „Együtt, egymásért egy kedve-

sebb, békésebb, élhetőbb világért!”

Fantasztikus volt ez az ös sze fogás és

én úgy gondolom, hogy nagyon eredmé-

nyes is. Bízom benne, hogy sok éven

keresztül hagyományként rendezhetjük

meg ezt az eseményt. Köszönöm szépen

azoknak, akik biztattak és segítettek eb -

ben.                Kiss Mariann

MÁRTONI FÓRUM Civil 2022. szeptember
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II. Mártoni bogrács- és sütifesztivál

Az Szt. Márton Ifjúsági és Vízisport Egyesület idén har-

madszorra rendezte meg az Országos Vízi Találkozót

(OVT). 70 embert láttunk vendégül 3 napon keresztül szep -

tember 9–11. között. 44 gyermek és 26 felnőtt látogatott el

hozzánk. Területet a Fritz család biztosított nekünk, mert

ilyenkor bizony nagyon sok sátor kerül felállításra. Ezúton is

köszönjük az együttműködést Nekik! Csodálatos volt a lát-

vány, amikor szinte az egyik pillanatról a másikra gombaként

„nőttek ki a színes sátrak” a földből. Ennek a hangulatnak a

visszaadása írásban nagyon nehéz! Vendégeink Száz -

halombattáról, Dunaföldvárról, Újpestről, Dunaha rasz tiról

érkeztek és szombaton a mi Egyesületünk tagjaival mérték

össze tudásukat vízen és szárazon egyaránt. Gyermekeink

szépen szerepeltek, több díjat is bezsebeltek. Az esti tábor-

tűz, éneklés, a közös étkezések a régi idők táborait idézte.

Sok minden változik, de ezen rendezvény hangulata örök!

Ezt a Facebook-on közzétett fotók hűen tükrözik. Aki szeret-

né, hogy gyermeke hasonló élményekkel gazdagodjon, az

látogasson el hozzánk! A részvétel a vízi életben és rendez-

vényeinken is ingyenes. Minden kedves érdeklődőt szeretet-

tel várunk!

Bíró Csaba             és         Sárközi Tünde

az Egyesület elnöke                felelős pedagógus

SZÉP A VIZESEK ÉLETE!



Szigetszentmártoni 

futónap

Örömmel jelentem ki, hogy futónapunkból hagyomány

lett. Idén 5. alkalommal tejesítették, kicsik és nagyok a

távokat. A legnagyobb sikert idén is az ovis futam aratta.

Jó volt látni az örömöt a gyerekek, na meg persze a büsz-

ke szülők arcán. Az iskolás távok mellett az 5 km 10 km

és 21 km-en mérettették meg magukat futóink. A szenior,

szép korú mezőny indulói pedig egy kellemes 2 km-es

sétával lettek gazdagabbak.

Célom, hogy népszerűsítsük a mozgás és a közösség

fontosságát. Egy kis mozgás senkinek sem árt.

Nagy köszönet a mártoni és szigetcsépi önkormányzat-

nak és a helyi vállalkozóknak, akik támogatása nélkül

nem jöhetett volna létre ez a sportnap!

Találkozzunk jövőre!!! Részletek: martonifutonap.hu

oldalon.

Nagy Gábor főszervező

Nyugdíjba vonult 

„mi Erikánk”

Szeretettel köszöntöm a Mártoni Fórum olvasóit.

Szigetszentmárton postának kézbesítője, Marik

Pálné a MI ERIKÁNK nyugdíjba vonul 2022. szeptem-

ber 1-jétől.

Ennek apropóján szeretnék köszönetet mondani a

falu lakóinak, Nektek!!, akik segítettétek munkáját,

bizalmatokba fogadtátok, kik nyáron hideg üdítővel vár-

tátok, télen forró teával kínáltátok, meleg szobába invi-

táltátok, hogy pár percre átmelegedjen.

32 éve kezdte itt Szigetszentmártonban a kézbesí-

tést, 32 éve fáradhatatlanul, az időjárás viszontagsága-

ival megküzdve, minden nap elindult, hogy elvigye a

küldeményeket a családoknak.

Munkájában pontos, precíz, a küldeményekre külö-

nös gonddal vigyáz, nincs az az eső, nincs az a hóvihar,

ami kárt tudott volna tenni a levelekben. Tudta a faluban

ki hová költözött és vitte küldeményeit utána. A lehető-

ségei szerint minden kérést teljesített, még ha az több-

letmunkát jelentett is.

Keresve sem találtunk volna jobb munkatársat, ter-

helhető, nyugodt, megbízható, segítőkész és nagyon

szerethető személyében. A sok talpalás után megér-

demled Erika, hogy a nyarakat a hűvös szobában, tele-

ket a jó melegben, a hóesést az ablakból nézhesd.

Kívánjuk mindannyian az egész falu nevében, hogy

hosszú boldog nyugdíjas éveid legyenek!.

Szakmai tudásodra, segítségedre a későbbiekben is

számítunk, köszönjük kitartásod, szakmai alázattal vég-

zett áldozatos munkádat, köszönjük, hogy itt voltál

velünk.

Fujdelné Farkas Mária

postavezető

2022. szeptember Civil MÁRTONI FÓRUM
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Polgárőrségünk a 2022. év nyarán két rendezvényen is jelen

volt községünkben.

Sváb Szigeti Fesztiválon, mely 4 napja alatt a rendezvény

hivatalos biztonsági szolgálatával összedolgozva, jelen volt a

rendezvényen. Részt vettünk az előkészületek kapcsán a fel-

állított sátor és rendezvény eszközök védelmében nappal és

éjszaka is. Majd a rendezvény teljes ideje alatt jelen voltunk. Itt

szeretném kifejezni azoknak a polgárőröknek a közreműködé-

sét, akik nélkül a Lohr Kapelle zenekar felkérésének nem tud-

tunk volna eleget tenni. Szintén külön köszönet illeti barátomat

– Lohr Miklóst aki a zenekar vezetője, az utólagos anyagi tá -

mo gatását polgárőrségünk részére.

A fesztiválon, a rendezvény területén intézkedésre okot adó

esemény nem történt, sem a biztonsági szolgálatnak, sem pol-

gárőr egyesületünknek intézkednie nem kellett.

II. Bográcsfesztiválon részt vett polgárőr egyesületünk.

Gábler Veronika remek bojtárlevesével kápráztatta el a zsűrit

és a vendégeket. Mivel szívvel-lélekkel készült az étel, polgár-

őr csapatunk az első helyet szerezhette meg a szakmai zsűri

döntése alapján.

Többen is támogatták az általuk főzött étel bevételével pol-

gárőr egyesületünket és így 453.750 forint támogatást kap-

tunk. A képviselő-testület, az „öreg fiúk” focicsapat és a Best-

Rolo Kft. csapatainak támogatását nagyon köszönjük. Ezzel az

igen nagy mértékű támogatással lehetőségünk van polgárőr

egyesületünknek eszközök, ruházat beszerzésére.

A Szigetszentmártoni Önkormányzat felkérésére részt vet-

tünk a szelektív hulladéktároló edények kiosztásában.

A közeljövőben településünkön elektronikai hulladékgyűjtés

lesz. Bencs Tamás polgármester úr kérésére itt is részt fogunk

venni, ezzel is segítve településünk lakóit.

Támogatóink:

Anyagi támogatást nyújtó vállalkozók,

magánszemélyek:

• Szigetszentmárton Önkormányzata

• Szigetszentmártoni CBA üzlet: + DICK

Kereskedelmi Kft.

• Novák Dental Bt. Ráckeve

• Czene-Dent Kft.

• Gazdabolt Szigetszentmárton

• valamint köszönet a támogatói polgárőr

tagoknak, akik ugyan aktívan nem tud-

nak polgárőr egyesület feladataiban

részt vállalni, de anyagilag támogatnak

bennünket

Köszönet Bencs Tamás polgármester

úrnak, akinek segítségével a falu és a pol-

gárőrség együttműködéséhez szükséges

engedélyeztetések gördülékenyen kivite-

lezhetők.     

Külön köszönet a SpiBot Design Kft. csapatának! Botos

Judit szakértelmével és nagylelkű felajánlásával egyesületünk

címere elkészült. Nekik köszönhetően támogatásukkal fog

elkészülni településünk falu határaihoz elhelyezendő „Tele -

pülé sünkön polgárőrség működik” tábla. Járőrözéshez az

autókra mágneses matricák is elkészültek.

A közeljövőben a Márton-napi rendezvényen, Minden szen -

tek napján és a karácsonyi ünnepek időszakában járőrözést

tervezünk településünkön.

Továbbra is várjuk azon falubeliek jelentkezését, akik 18.

életévüket betöltötték és szívesen kivennék részüket abban,

hogy településünk egy biztonságos falu legyen.

Polgárőr egyesületünk csak akkor tud szervezetten és meg-

felelően működni, ha megfelelő számú tagsággal rendelkezik.

Mivel ez egy önkéntes egyesület, itt szó sincs arról, hogy

minden nap kötelező járőrözésen kell részt venni.

Egyesületünk működése arról szól, a tagok önkéntes jelleg-

gel, a falu életében például a kiemelt időszakokban (Min den -

szentek napja, karácsonyi időszak) fokozott felügyeletet tudja-

nak biztosítani törvényes keretek között. Rendez vényei n ken

szeretteink biztonságban legyenek a szükséges forgalmi bizto-

sítással, jelenléttel kísérve.

Tehát minél több taggal rendelkezik

egyesületünk, annál gördülékenyeb-

ben oldhatóak meg ezen feladataink.

Aki tenni kíván településünk bizton-

ságáért, kérem jelentkezzen elérhető-

ségünk bármelyikén:

• telefon:06-20-511-7824  

Béres Gyula egyesületi elnök

• email:

szszmartonipolgarorseg@g mail.com

Amennyiben támogatni kívánja

egyesületünk munkáját az alábbi

bankszámlaszámon teheti meg:

• MKB Bank – Szigetszentmártoni

Önkéntes Polgárőr Egyesület

• 10300002-13320003-00014906

Szigetszentmártoni Önkéntes Polgárőr Egyesület

MÁRTONI FÓRUM Civil 2022. szeptember
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Tisztelt Lakosság !

A Rolfim Kft. október 29-én ismét ingyenes e-hulladék

gyűj tést szervez, melynek részleteit a csatolt mellékletben

találják.

A korábbi években a cég vállalta a nagyobb méretű elekt-

romos berendezések háztól történő elszállítását, de sajnos

ezt a lehetőséget a továbbiakban nem tudják biztosítani.

Tapasztalataim alapján ugyanakkor sokak számára gon-

dot okoz ezen készülékeknek a begyűjtési helyre történő

eljuttatása, ezért kérdéssel fordultam a Szigetszentmártoni

Polgárőr Egyesület elnökéhez – Béres Gyulához –, tudná-

nak-e segíteni ebben a lakosságnak. Elnök úr készséggel

felajánlotta segítségüket.

Kérem azon lakosokat, akiknek nagy méretű berendezése

mosó- szárítógép, hűtő-fagyasztószekrény, gáz- villanytűz-

hely) feleslegessé vált és a szállításban segítségre szorul-

nak, jelezzék 2022. október 28-ig Béres Gyula elnök úrnál a

06-20-511-7824 telefonszámon!

Együttműködésüket és az egyesület segítségét ezúton

köszönöm.

Bencs Tamás

polgármester

2022. szeptember Községi Önkormányzat MÁRTONI FÓRUM
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