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Összefoglaló Szigetszentmárton Község 

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

us 29. napján tartott testületi-üléssel zártuk. Ez idő óta három

rendes és egy rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület,

amelyekről rövid összefoglalókat készítettünk.

A 2022. szeptember 20. napján tartott rendes, soros képvi-

selő-testületi ülésen több beszámoló került ismertetésre és

elfogadásra, ilyen volt a Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvo -

da működéséről és szakmai tevékenységéről szóló beszámo-

ló (100/2022. sz.), helyi adók 2022. első félévi teljesítéséről

(101/2022. sz.) vagy az önkormányzat első félévi gazdálkodá-

sáról (102/2022. sz.) szóló beszámoló. Az önkormányzat

anyagiakkal (30.000 Ft) és ingyenes próbahelyszín biztosítá-

sával támogatta a SzabAdy Alapítványt (104/2022. sz.), és

továbbra is fenntartotta, megerősítette partnerségi kapcsolatát

a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülettel (105 és

106/2022. sz.). Az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcso-

latban két döntés is született. A 771. hrsz-ú ingatlan esetében

értékbecslés lett megrendelve (108/2022. sz.) annak érdeké-

ben, hogy az ingatlan piaci értékéhez közeledő érték kerül-

hessen meghatározásra egy esetleges értékesítés során, illet-

ve a 2502. hrsz.-ú ingatlan esetében pedig az önkormányzat

kifejezte szándékát, hogy a telket nem kívánja eladni, mivel

azt a közösség érdekében kívánja hasznosítani, ezért a kérel-

met elutasította (109/2022. sz.). Végezetül pedig a 02/47.

hrsz-ú külterületi utat elnevezte Lovas dűlőre (110/2022. sz.).

A 2022. október 18. napján tartott rendes, soros képviselő-

testületi ülésen a 10/2022. (X.19.) számú önkormányzati ren-

deletet módosította és ezáltal kiigazította a 2022. évi költség-

vetést a testület. A testület egy lakossági kérelem alapján úgy

döntött, hogy a 270. hrsz.-ú önkormányzati ingatlan vonatko-

zásában értékbecslőt kért fel, ezzel kilátásba helyezve a ké -

sőbbi ingatlanértékesítést (113/2022. sz.). Egy korábbi meg-

egyezés és tervek alapján ezen aZ ülésen tárgyalták az év

során a civil szervezetek részéről beérkezett  kérelmeket,

melynek során a Medicopter Alapítványt 50.000 Ft, az Or -

szágos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesületet 50.000

Ft, a Ráckeve Térségi Közhasznú Mentő Alapítványt 50.000

Ft összeggel támogatta az önkormányzat (115-117/2022. sz.).

A testület mérlegelve a 771. hrsz.-ú ingatlanra érkezett vételi

ajánlatra vonatkozó nyilatkozatot és a beérkezett értékbecs-

lést 2.002.000 forintért eladta az ingatlant a mögöttes telektu-

lajdonosok részére.

Sor került egy rendkívüli ülésre 2022. november 16. napján

annak érdekében, hogy az önkormányzat minél hamarabb

kioszthassa a téli tűzifát az arra leginkább rászoruló helyi lako-

sok részére, ezért megalkotta a 11/2022. (XI. 17.) számú ren-

deletét. A rendelet értelmében 94 m3 tűzifa kerül kiosztásra a

2022. december 12. napján 12:00 óráig beérkező kérelmek

alapján. Döntés született a polgármester és az alpolgármester

jutalmáról is. A polgármester a korábban a költségvetési terv-

ben is szereplő két havi jutalom helyett, annak csökkentésé-

vel bruttó 1.150.000 forint jutalomban részesült, az alpolgár-

mester pedig bruttó 600.000 forint összegben.

A lapzártáig tartott utolsó testületi ülés 2022. november 22.

napján került megtartásra. A testület az ülés során elfogadta

az önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről

szóló beszámolót, illetve módosította és ezzel helyreigazította

a 2022. évi költségvetését a 12/2022 (XI. 23.) számú rendele-

tével. Rendkívül fontos döntés volt a helyi adókról szóló

17/2010. (XII.17.) rendelet felülvizsgálata és a 12/2022 (XI.

23.) számú módosító rendelet megalkotása. A rendelet értel-

mében 2023. január 1. napjától a vállalkozó üzleti célt szolgá-

ló építménye irodai tevékenység esetén 300 Ft/ m2, kereske-

delmi és egyéb üzleti célt szolgáló építmények esetén 250 Ft/

m2 építményadó fizetendő. Továbbá a kommunális adó mér-

téke 14.000 Ft/év/adótárgy összegre emelkedett, illetve a

helyi iparűzési adó mértéke 1.9%-ra. Mentesség került beé pí -

tésre a helyi iparűzési adó vonatkozásában, amely szerint

mentes a helyi iparűzési adó alól a háziorvos, védőnő vállal-

kozó abban az adóévben, amikor az adóalapja a 20 millió

forintot nem haladja meg. Illetőleg eltörlésre került az idegen-

forgalmi adó esetében az a kitétel, hogy az év június 1-je és

augusztus 31-e közötti időszakba nem eső itt-tartózkodás

(elő- és utószezon) esetén előnyöket élvez. A testületi ülésen

lefektetésre kerültek a 2023. évi gazdálkodási, költségvetési

elképzelések és döntés született arra vonatkozóan, hogy a

270. hrsz-ú ingatlant 1.500.000 forint összegért hajlandó a

testület eladni a kérelmezőnek. Végezetül sort kellett keríteni

az energiaár-emelkedések okán két döntésre is, egyrészt

jóváhagyta a testület a Tűzoltó Klub Büfé bérlőjének kérelmét

a bérleti szerződésének módosítására, másrészről pedig az

első egymillió forint feletti összegű önkormányzati közüzemi

számla kifizetését. A 2022-es évben még egy testületi ülés lett

tervezve 2022. december 13. napjára.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a döntések jegyzőkönyvei,

előterjesztései és a készült hanganyagok megtalálhatóak a

megújult www.szigetszentmarton.hu weboldalon. To vábbá a

rendeletek részletes és hatályos szövegét megismerhetik a

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

Polgármesteri beszámoló
Az elmúlt három hónap bővelkedett rendezvényekben, ese-

ményekben, ezeket foglalom röviden össze:

– Szeptember 19-én részt vettem Szigetcsépen a Magyar

Falu Program keretében megvalósult létesítmények átadá-

sán (háziorvosi rendelő, urnafal, útfelújítás), valamint Duna -

var sányban a Tündérország Óvoda-Bölcsőde ünnepélyes

átadóján.

– Szeptember 20-án bemutatkozó látogatáson fogadtam

dr. Tomsits Tulipán rendőr őrnagy asszonyt, az új ráckevei rend-

őrkapitányt.

– Szeptember végén került sor a pályázat keretében meg-

valósuló külterületi út (volt hadi út) rekonstrukció földhivatali

helyszíni szemléjére.

– Október 4-én került megrendezésre a Felső-Ho mok -

hátság Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése, aminek kereté-

ben a LEADER program végrehajtásának előrehaladását és a

2023-2027. évi terveket tárgyaltuk.



– Október 7-én részt vettem az RSD Parti Sáv Önkormány-

zati Társulás ülésén.

– Településünket képviseltem a Ráckevei Ady Endre Gim -

názium 12.a osztályának szalagavató ünnepségén. A rendez-

vény színvonalas és egyben megható volt.

– A Kinizsi Horgászegyesület kikötő létesítésének hatósági

helyszíni szemléjét is figyelemmel kísértem.

– Október közepén összejöttünk a környező települések

polgármestereivel egy kötetlen beszélgetésre, aminek során

megvitattuk az energiaár-emelkedésből fakadó nehézsége-

ket, az együttműködési lehetőségeket és megosztottuk egy-

mással a megoldási lehetőségeket.

– Meghívásnak eleget téve az Általános Iskola 1956-os for-

radalom emlékünnepségét a diákokkal együtt tekinthettem

meg. Méltó megemlékezésnek lehettünk tanúi.

– Október végén részt vettem a Dunavarsány és Térsége

Önkormányzati Szennyvíztársulás ülésén, valamint a Rác ke -

vei Járás Komplex Fejlesztési Programjának előkészítő mű -

helymunkáján, aminek keretében polgármester társaimmal

megvitattuk a 2023-2027. közti időszak fejlesztési szükségle-

teit és irányait. 

– Az iskolai konyha kapcsán a Ráckevei Városi Konyhával

is megbeszélést tartottunk.

– Évente kétszer E-hulladék gyűjtést szervezünk, erre az idei

évben másodszor október végén került sor. A feleslegessé vált

eszközök begyűjtését személyesen koordináltam. A nagyobb

méretű berendezések lakosoktól történő begyűjtésében a

helyi Polgárőrség segédkezett, köszönöm nekik a részvételt!

– A Szigetújfalui Német Nemzetiségi Táncegyüttes október

30-án ünnepelte fennállásának 70 éves jubileumát. A gálamű-

sor keretében felléptek az aktív és egykori táncosok.

– Nyár elején került sor a strand pályázati forrásból történő

fejlesztésére, aminek az ellenőrzésére a Magyar Államkincs-

tár részéről november 2-án került sor.

– Tökölön a Maléter kopjafánál november 3-án ünnepi meg-

emlékezésen és koszorúzáson vettem részt.

– Kiskunlacházán az érintett települések vezetői megvitat-

ták a Ráckevei Tűzoltóság támogatási igényének jogosságát,

időszerűségét. Dömsödön a hulladékgazdálkodás aktuális

kér déseiről tartottunk egyeztető megbeszélést.

– Az idei évben megvalósult a Polgármesteri Hivatal ener-

getikai korszerűsítése, ennek műszaki átadása november kö -

zepén történt.

– November 9-én Bencs Zsuzsanna festőművész „A termé-

szet arcai” című kiállításának megnyitóján vehettek részt az

érdeklődők. A kiállítás november 30-ig volt megtekinthető a

Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében.

– Az iskola szokásos Mártoni napi műsorát követően Molnár

József festőművész születésének 100. évfordulója alkalmából

emléktáblát avattunk a Közösségi Színtér udvarán. A részt

vevők egy mini kiállítást tekinthettek meg a festőművész képe-

iből a kultúrház előterében. 

– November közepén a Ráckevei Rendőrkapitányság Kis -

térségi Konzultációs Fórumot szervezett a környező települé-

sek polgármestereinek részvételével. 

– November 24-én került megrendezésre a Térfigyelő szak-

mai nap, aminek keretében tájékoztatást kaptunk a térfigyelő

rendszerek által biztosított lehetőségekről, technikai újdonsá-

gokról.

– December 1-jén a Pest megyei településvezetők részvé-

telével Éghajlatváltozási Platform keretében számos közér-

deklődésre számot tartó téma kerül bemutatásra: pl. patak

menti táj rehabilitáció, hódok jelenléte, vízmegtartó beavatko-

zások, zöldítés, vízgyűjtő rendszer kialakítása.

– Az RSD Víziközmű Társulat soron következő ülésére dec-

ember elején kerül sor.

A fenti beszámoló is a polgármesteri munka sokszínűségét,

összetettségét mutatja. A településünket érintő eseményekről

a jövőben is hírt adok.

Bencs Tamás 

polgármester
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A Szigetszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1898-ban

alakult – immáron 124 éve – és azóta is folyamatosan műkö-

dik településünkön. Elődeink nagy segítőkészséggel és szak-

értelemmel végezték önkéntes tevékenységüket, figyelve arra

is, hogy tudásukat és elkötelezettségüket átadják a következő

generációknak. Ezt az örökséget szeretnénk folytatni a jövő-

ben is megfelelő keretet és feltételeket biztosítva az Egyesület

működéséhez, tevékenységének végzé-

séhez. Több fontos lép csőfokot már meg-

léptünk, de van még előttünk temérdek

munka, hogy az Egyesületünk ismét a riaszt-

ható II. szerződéses kategóriába kerülhessen a

jelenlegi III. szintről. A tavalyi évben német testvérvárosunktól

kapott tűzoltóautó hatalmas lépés volt ezen az úton.

Ugyanakkor az új tűzoltóautónk a magassága miatt nem fér be

a szertárunkba. Annak födémszerkezetét meg kell emelni, a

tetőszerkezetet pedig módosítani szükséges. Ez a probléma

ismert volt a számunkra, így több pályázatot nyújtottunk be,

hogy a szükséges átalakításokat időben elvégezhessük.

Tavaly év végén kaptuk az értesítést, hogy a pályázatunk

nyert és a Magyar Falu Programon belül a Bethlen Gábor

Alapkezelő Nonprofit Zrt.-n keresztül 5.996.940 Ft vissza nem

térítendő támogatásban részesültünk (pályázati azonosító-

szám: FCA-KP-1-2021/1-001106). A födém megemelése és a

tető átalakítása miatt adódik a lehetőség az egyéb állagjavító

munkák elvégzésére is. A pályázat keretén belül az alábbi

munkákat tudjuk elvégezni: a tűzoltó szertár tetőszerkezeté -

nek bontása, felújítása, födém megemelése, módosítása, szi-

getelése, épületgépészet és elektromos rendszer részleges

felújítása, felületképzések és festések javítása. Nyertünk a

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság pályázatán is,

Megkezdődött a tűzoltó szertár felújítása
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Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei

ahol a felújítandó szertárunk temperáló fűtésének és az öltöző

sugárzó fűtésének kialakítására 200.600 Ft vissza nem térí-

tendő támogatásban részesültünk. Sajnos az időközben meg-

emelkedett építőanyag árak komoly fejtörést okoznak Egye sü -

letünknek, de a rendelkezésre álló forrásokat az egyesületi

tagok és támogatók lelkes munkájával kiegészítve a kívánt

célt el fogjuk érni. Mint már látható, a szertár felújítási munkái

elkezdődtek, így tavaszra már egy műszakilag megfelelő és

vonzó helyszínt tudunk biztosítani jelenlegi és leendő tűzoltó-

inknak.

Szeretném ezúton is megköszönni mindenkinek, aki mun-

kájával segítette és segíti a fenti cél elérését. Ki a gördülékeny

ügymenetben, ki a tervezésben, ki pedig a megvalósításában

vesz részt, mind fontos részei ennek a projektnek, mely hosz-

szú távon fogja szolgálni az Egyesület és a község életét.

Köszönjük a segítséget.

Rengeteg munka vár még ránk, hiszen a meglévő eszkö-

zeinket be kell vizsgáltatni, engedélyeztetni kell, képzésekkel

tovább kívánjuk bővíteni a tűzoltásra jogosult tagjaink számát,

hogy megfeleljünk a riaszthatósági feltételeknek. 

Kérjük amennyiben módjuk van rá, támogassák adomá-

nyukkal vagy adójuk 1%-ával törekvéseinket (bankszámla-

szám: 51700234-10401158, adószám: 18663561-1-13).

Tisztelettel:
Schneider Tamás

Szigetszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület

SZENT MÁRTON KRÓNIKÁJA – a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szigetszentmárton beszámolója

Nyári beszámolónk utolsó eseménye a II. Sváb Sziget

Fesz tivál volt, ahol a jubiláló Mártoni Fúvósok és a Hexerei

tánccsoport mellett énekkarunk, illetve felnőtt és gyermek

tánccsoportjaink is szórakoztatták a közönséget.

A következő helyi esemény, amelynek megvalósításában

aktívan részt vett nemzetiségi önkormányzatunk, a szüreti fel-

vonulás volt. A felvonulás a Templom térről indult, ahol a Né -

met Nemzetiségi Önkormányzat Szigetszentmárton látta ven-

dégül a gyülekező sokaságot. A felvonulást iskolánk német

nyelvű zenés-verses műsora nyitotta meg. Köszönöm Sza -

kadáti Angéla és Vesze Gabriella felkészítő pedagógusok

munkáját. Az osztályok őszi terménykosarakat készítettek az

„Erntedankfest” (betakarítási hálaadás ünnepe) projekthét

alkalmából, melyekkel a templom lépcsőjét, majd a templom-

belsőt díszítettük. A megnyitó után indulhatott is a menet. Öt

állomás fogadott minket sok-sok finomsággal. A felvonulás

hangulatáról kultúrcsoportjaink gondoskodtak. Menet közben

az idén 70 éves fúvószenekarunk muzsikáját élvezhettük. Há -

rom gyermekcsoportunk, a nagy tánccsoport és a Hexerei

tánccsoport szórakoztatta az érdeklődőket egész délután. A

felvonulás a kultúrház udvarára érkezett meg, ahol tovább

folytatódott táncos műsorunk az esti zenés mulatság kezdeté-

ig. Kultúrcsoportjainkban mára már összesen 99 fő táncol,

ebből 58 gyermek.

Szeptemberben az énekkar élményekkel teli tanulmányi és

csapatépítő kiránduláson vett részt Egerben, egy pincelátoga-

tással egybekötve a Szépasszonyok völgyében.

Szeptember harmadik hetében került sor III. Sváb Kaland

táborunk megszervezésére. A tábort harmadik éve nyolcadik

osztályos tanulóink részére szervezi nemzetiségi önkormány-

zatunk azért, hogy feledhetetlen élményeket vihessenek

magukkal útravalóul német nemzetiségi nyelvoktató iskolánk-

ból. Az esős időjárás ellenére megtaláltuk a lehetőséget a

kalandozásra. Sok-sok szórakoztató program töltötte ki diák-

jaink szabadidejét: tájház látogatás, sütisütés, tánctanulás,

népismereti vetélkedő, Ulmer Schachtel betelepítési emlékmű

meglátogatása Újhartyánban, filmvetítés, zenés esti parti, ka -

land park, erdei séta. Köszönöm Tordi Ildikó és Fegyó András

osztályfőnökök együttműködését és közbenjárását a vidám

hangulat megteremtéséhez a kedvezőtlen időjárás közepette,

amely szállásunkra is bemerészkedett.

Október 16-án a Magyarországi Német Fiatalok Közössége

(MNFK /Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher – GJU) két

Dél-Pest megyei baráti körének – Újhartyán és Szigetszent -

már ton – kezdeményezésére 2021-ben elindult egy játékos

vetélkedősorozat. A vetélkedő német nemzetiségi népismere-

ti témakörben került megszervezésre, amelyet az ÉMNÖSZ

Ifjúsági Bizottsága örömmel fogadott és szorgalmazza folya-

Születések
2022.08.01. – 2022.11.30-ig 

Viszolajszky Jácint 2022.11.12.

Horák Mátyás 2022.11.29.



matos megrendezését. Az esemény támogatója a Pest Me -

gyei Német Önkormányzat. A vetélkedő célja, hogy az egy-

máshoz közelebb álló települések szorosabb együttműködé-

se alakuljon ki. Célunk, hogy fiataljaink megismerjék egymást,

megismerjék a működő német nemzetiségi ifjúsági közössé-

geket, illetve, ha településükön még nem működik MNFK

(GJU) baráti kör, akkor csatlakozzanak az országos szerve-

zethez. Az első vetélkedőt Újhartyánban a Hartyáni Sváb

Fiatalok Baráti Köre rendezte meg. Idén Szigetszentmár ton -

ban – a tavalyi évi első helyezett településen –, október16-án

délután 14 órától került megrendezésre a vetélkedő, a GJU

Sankt Martin és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szi get -

szentmárton közös szervezésében. A megnyitó a Szent Már -

ton Közösségi Színtér színháztermében zajlott, ahol gyermek -

táncosaink műsorát és az 5. osztály német nyelvű színjátékát

élvezhették a vendégek. A megnyitó után a játékosokkal átvo-

nultunk a templomba, ahol a résztvevő települések német

nemzetiségi vonatkozású történelméről meséltem. Minden te -

lepülésről egy 5-6 fős csapatot vártunk, amely hetedikes, nyol-

cadikos és középiskolás korosztályból állt. A vetélkedőre min-

den település hozott magával egy-egy izgalmas feladatot,

amely Szigetszentmárton különböző helyszínein található

állomásokra lett kihelyezve. A csapatok az állomásokat végig-

járva oldották meg a feladatokat és gyűjtötték össze pontjai-

kat. Vetélkedő közben a gyermekek ismerkedhettek a részt-

vevő sváb települések által tisztelt szentek életével, gyógynö-

vényeikkel, hangszereikkel, használati tárgyaikkal, történel-

mével. Utolsó állomásként a diákok visszatértek a kultúrház-

ba, ahol a templomban elhangzott információkból állítottunk

össze részükre egy kvízt. A vetélkedő díjkiosztással, közös

vacsorával zárult. Hét település vett részt a játékban: Du na ha -

raszti (1. helyezett) Szigetbecse, Szigetszentmárton, Szi get új -

falu, Tököl, Újhartyán (3. h.), Vecsés (2. h.) Gratulálok a helye-

zett csapatoknak! Minden résztvevőnek köszönöm, hogy hoz-

zájárult az esemény sikeréhez. 2023-ban találkozunk Duna -

harasztiban!!!

A Sváb Hagyományőrző Egyesület szervezésében 2022.

10.17-én megtartottuk a „MIÉRT SZÉP?” című sorozatunk

első előadását. Szeretnénk ezzel az előadássorozattal az igé-

nyes, komolyzenét kedvelő közönséget kiszolgálni, valamint a

művek ismertetésével a német és sváb hagyományokat ápol-

ni. A sorozat állandó előadója Tősér Dániel fuvolaművész,

nyugalmazott főiskolai docens. Az első előadás té má ja

Schubert: Die schöne Müllerin dalciklusa volt, mely 20 dalból

áll. A második előadás 2023 első negyedévében kerül meg-

rendezésre. Témája Beethoven: FIDÉLIO című operája lesz.

Október 22-én a Hartyáni Sváb Fiatalok közösségi háza

átadóján vendégeskedtünk és léptünk fel a Sankt Martin

Tánccsoporttal Újhartyánban. A megnyitón Soltész Miklós a

Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért fe -

lelős államtitkára mondott beszédet. A házat Bese Gergő atya

szentelte fel.

Október 29-én Mányon, mint az ÉMNÖSZ ifjúsági bizottsá-

gának elnöke érdeklődéssel vettem részt a Landesrat fiata-

loknak rendezett konferenciáján. A konferenciára velem tartott

Rierpl Monika (táncszekció) és Loór Miklós (zenekari szekció)

Pest megyei Landesrat küldöttek.

Sváb fiataljaink mögött is mozgalmas ősz áll. Részt vettek

egy tanulmányi kerékpártúrán mely szatmári sváb települése-

ket érintett. Októberben a Komárom-Esztergom megyei Tar -

ján ban tartott országos stratégiai hétvégén is aktívan dolgoz-

tak. Novemberben a színes programokkal izgalmassá tett or -

szágos GJU közgyűlésen számoltak be éves tevékenységük-

ről Geresdlakon. Emellett megújult kultúrházunk szezonális

díszítését is újra kézbe vették.

Az ősz számunkra legjelentősebb ünnepe, a Márton-hét

hétfői nyitóelőadása az Álomzug Társulás kétnyelvű „Der

Zauberfisch” című meséje volt.

A történeten kívül a gyermekek régi tárgyakkal, szokások-

kal, illetve magyarországi német dalokkal, kifejezésekkel, a

német nyelvvel is ismerkedhettek az előadás során. A válto-

zatos iskolai programok mellett nemzetiségi önkormányza-

tunk minden osztálynak bemutatta a település névadó szent-

jének – Szent Mártonnak – több mint 200 éves ábrázolását,

mely templomunk oltárképe és nemzetiségi önkormányzatunk

jelképe is egyben. 

A hét záróeseménye az iskolások mű sora és a lámpás fel-

vonulás volt, me lyet harmonikaszó kíséretében énekelhettünk

végig. A felvonuló gyermekek a sok kis lámpással a kezükben

egyetlen hatalmas csillagformába ren de ződve tisztelegtek

Szent Márton jó cselekedete előtt a Templom té ren. Márton-

hét alkalmából Budapesten is tevékenykedtünk: a Sankt Mar -

tin tánccsoport fiatal tagjai táncházat tartottak a XIV. kerületi

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolában.

Mint országos nemzetiségi képviselő november második

hetében háromnapos stratégiai hétvégén vettem részt kép vi-

se lőtársaimmal és az országos önkormányzat munkatársaival

Pécsett. Ugyanezen a hétvégén Szigetbecsén Békéséi Lász -

lóné elnökhelyettes köszöntötte a Szigetbecsei Német

Nemzetiségi Önkormányzatot megalakulásának 20. évfordu-

ló ján. A rendezvény kellemes hangulatát a Lohr Kapelle zene-

kar biztosította. Sajnos a véges nyomtatott sajtó adta lehető-

ségek miatt nem tudunk minden eseményről részletesen be -

szá molni, ezért kérjük, a Lohr Kapelle további programjairól a

lohrkapelle.hu weboldalon tájékozódjanak.

Mint az ÉMNÖSZ elnökségi tagja november 20-án részt
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Idén ősszel rendkívül sok színes program várta óvodása-

inkat.

Kiscsoportosaink ügyesen beilleszkedtek a csoportokba,

megszokták új környezetüket. Megtartottuk a beszoktatást

értékelő szülői értekezleteket, amelyek alkalmával, a szülők

tájékoztatást kaptak a beszoktatásról és az előttünk álló fel-

adatok ütemezéséről.

Idén először, Mihály-napi vásárt rendeztünk az óvoda udva-

rán. A felajánlott vásári portékák és sütemények nagy sikert

arattak, főleg a gyerekek körében! A vásárfiát, ami nem lelt új

gazdára, Miklós-Kuncsák Melinda segítségével sikerült eljut-

tatnunk rászoruló családokhoz. Ezúton is köszönet mindenki-

nek az aktív részvételért, a felajánlásokért, vásárlásért és

szervezésért!

Október elején óvodapedagógusaink részt vettek a Zöld

Szív Ifjúsági és Természetvédő Mozgalom országos találko-

zóján, melynek a Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda adott ott-

hont. A szakmai program keretén belül megtekintették az

óvoda kertjében lévő madárbarát tanösvényt, a Magyar Kör -

nyezeti Nevelési Egyesület Beporzó Vándor Tanösvényét és

megismerkedhettek a Zöld Szív folyófigyelő programjával is,

amit a Paksi Hétszínvirág Óvoda képviselői mutattak be. A tar-

talmas, rendkívül informatív nap végén, pedagógusaink nagy-

szerű módszertani ötletekkel és gyakorlati tudással tértek

haza. 

Jeles zöld ünnepünk, az állatok világnapja alkalmából ren-

dezett projekthéten, az ízeltlábúakat vettük nagyító alá! Is me -

retterjesztő filmek és interaktív könyvek kalauzolták el a gye-

rekeket az apró, de hasznos állatok világába. Sok szép, izgal-

mas és érzékenyítő tevékenység során tanulhattak a rovarok

ökológiai szerepéről és az aktív állatvédelemről is. A Fabatka

bábszínház tovább színesítette a változatos programokat: „A

gomba alatt” valamint „A nyúl és a teknős” című vidám elő-

adásokat tekinthettük meg. A hét fénypontja, idén is a szi-

getszentmártoni Lovasudvarba tett látogatás volt, ahol a gye-

rekek egzotikus és háztáji állatokkal ismerkedhettek. Köszön-

jük Kövecsiné Zsuzsának, az ingyenes belépőt és a vidám

délelőttöt! 

Október végén, kolléganőnk, Szabadné Aszódi Zsuzsanna,

Nevelés, oktatás
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vettem az északi régió német nemzetiségi gálaműsorának

szervezésében Szendehelyen. A rendezvényen településün-

ket a Hexerei Tánccsoport képviselte. 

A leírtak közül hét eseményünk jelent meg az országos

német nemzetiségi hetilapban, a Neue Zeitung-ban illetve az

online médiában is.

Mire cikkünk elolvassák, bízom benne, hogy a faluvégi régi

„kisjátszó” területén – ahol felújítva a helyszínt közösségi teret

tervezünk létrehozni – már tudnak kényelmesen sétálni az új

járdán, melyet a nemzetiségi önkormányzat finanszírozott és

a Schneider Investment Kft. kivitelezett.

A közösségi tér felújítását, a III. Sváb Kaland nemzetiségi

tábort, a Márton Hét eseményeit nemzetiségi önkormányza-

tunkon keresztül Magyarország Kormánya támogatta a

Bethlen Gábor Alapkezelő által. A Csoóri Sándor Alap támo-

gatásából a zeneoktatást fejlesztettük, fellépőruhákat varrat-

tunk a gyermekek részére, melyekhez anyagot vásárolhat-

tunk, illetve egy klarinétot és egy monitort is beszerezhettünk

a támogatásból.

Még az ádventi időszak előtt írtam beszámolónkat. Most

készülünk a karácsonyi programok szervezésére, de kedves

olvasóink, Önöknek most van lehetőségem jókívánságainkat

tolmácsolni: meghitt, szeretetben gazdag karácsonyt és

egészségben, békességben bőséges új évet kívánok képvi-

selőtársaim – Somogyi Lajosné, Békési Lászlóné, Lőrinc

Istvánné és Schneider Zsolt – illetve kultúrcsoportjaink veze-

tői és több mint 150 tagja nevében is!

Rierpl Erika 

Német Nemzetiségi Önkormányzat

elnök

Hírek a Gesztenyés Óvodából



az Oktatási Hivatal pedagógusminősítési eljárásában, Peda -

gógus II. fokozatba került. A kiscsoportos  szülőknek ezúton is

köszönet a támogatásért! Zsuzsi néni sikeres minősüléséhez

szeretettel gratulálunk, további munkájához sok örömet és

sikert kívánunk!

Novemberi legfontosabb ünnepünk a Márton-nap, amire az

idén is sokat készültek a gyerekek és az óvoda dolgozói egy-

aránt. Lámpásokkal és libákkal díszítették a csoportszobákat,

libás mondókákat, énekeket, fogójátékokat tanultak, ismer-

kedtek a néphagyományokkal, hiedelmekkel. A közös ünnepi

műsor alkalmával árnyjáték elevenítette fel, Szent Márton

püspök legendáját. Mindannyiunk nagy örömére, a pandémia

okozta két év kihagyás után, ismét megrendezésre kerülhet-

tek a hagyományos Márton-napi családi programjaink is.

Lámpáskészítő délutánunkon a gyerekek szüleik segítségé-

vel, szorgalmasan készítették kis üveglámpásaikat, melyek-

hez az eszközöket az óvoda biztosította. Másnap, izgatottan

várták, hogy sötétedés után, meggyújthassak lámpásaikat, a

mécsesekkel hangulatosan megvilágított udvaron. A felvonu-

láson vidáman énekelték a libás és Márton-napi dalocskákat,

németül is. Ezt követően, meleg teával és a családok által fel-

ajánlott édes és sós süteményekkel kedveskedtünk mindenki-

nek. Ezúton is köszönet a sok finomságért és a remek han-

gulatért! 

A borongós, novemberi mindennapokat nem csak a lámpá-

sok, hanem a csillagok fénye is beragyogta! Középső- és

nagycsoportosaink igazi űrkadétokká változhattak az Utazó

Planetárium előadásán! A 360 fokos, látványos, térhatású

kivetítés során, játékos módon ismerkedhettek a csillagké-

pekkel, a bolygók mozgásával és a csillagos égbolt változá-

sával.

Az adventi időszak kezdetével, nemcsak szívünk, de óvo-

dánk is ünneplőbe öltözött. Díszbe borultak a csoportszobák

és a zsibongó is. Nagy izgalommal és sok szép verssel,

dalocskával várjuk a Mikulást, aki remélhetőleg sok finomság-

gal tölti meg a gyerekek csizmáit! Az SZMK-s szülők segítsé-

gével adventi koszorúkat készítettünk eladásra. A befolyt

összeget, a gyerekek javára fordítjuk majd. Köszönjük az

SZMK-s szülők segítségét és a szülőknek a vásárlást! ´

Karácsonyi ünnepségünket 2022.12.16-án, délelőtt tartjuk.

A téli szünet, az iskolától eltérően, következőképpen alakul

óvodánkban: utolsó munkanap, 2022.12.22. (csütörtök), első

munkanap, 2023.01.02. (hétfő).

Az óvoda dolgozói és a gyerekek nevében kívánunk min-

denkinek békés, boldog ünnepeket és sikerekben gazdag új

évet!

Veres Lórándné és Kovács Anikó
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Az első negyedév sportsikerei
Ami az iskola sportéletét illeti, mozgalmas első negyedév áll

mögöttünk. Már a tanév kezdetén tudtuk, hogy finanszírozás

hiányában csak a szülők segítségére számíthatunk, hogy

továbbra is részt vehessünk a körzetben megrendezett sport-

eseményeken. A segítség hatékonynak bizonyult, hisz az or -

szágos diákolimpia kivételével minden nevezett tanulót eljut-

tattak a versenyek színhelyére, ahol remek szurkolással is

segítették gyermekeiket a jobbnál jobb eredmények kiharco-

lásában.

A legtöbb tanulót két atlétika versenyen mozgattuk meg. Az

első a Ráckeve 4 Szabadidősport Egyesület által rendezett

mezei futóverseny a Ráckevei Sipos Ferenc Sportte lepen

kiváló szervezés mellett remek hangulattal kísérve minden

korcsoportban hozott mártoni sikert. A legkisebbek 600 m-t, a

legnagyobbak 3000 m-t futottak. A legszebb győzelmet Pap-

Szabó Patrik szerezte. A versenyen 69 tanulónk vett részt. Az

iskolák közötti pontversenyben 7 iskola közül a 2. helyen

végeztünk.

A Kiskunlacházi Munkácsy úti Általános Iskolában megren-

dezett terematlétika versenyen (30 m fotocellás futás, hoppi

ötösugrás, medicinlabda hajítás hátra, 6x80 m-s váltófutás)

szinte nem hagytuk szóhoz, azaz éremhez jutni a többi 6 tan-

intézményből érkező legalább 200 versenyzőt. Az 56 mártoni

diák közül kiemelkedett Pap-Szabó Flóra, Balogh Zsombor,

Tóth Emma, Bonhardt Gergő, Galambos Eszter, Tátrai Zita és

Busai Marcell teljesítménye.

A Szigetújfalui Lövész egy let szervezte honvédelmi verse-

nyen két fordulóban összesen 21 hét és nyolcadikos tanulónk

versengett terepfutásban, gránát hajításban és kisöbű sport-

puska 50 méteres lövészetben. Busai Marcell mindkét fordu-

lóban kiemelkedően teljesített. Novák Laura képviselte a leg-

szebben a Márton sulis lányokat.

Az őszi hűvösebb idő ellenére Szárcsa DSE legügyesebb

és legkitartóbb tagjai a szigetszentmiklósi Szabacs Kupán, a

Wichmann Tamásról elnevezett kajak és terepfutó versenyen

tették próbára felkészültségüket.

Bár a diákolimpiai versenyek szinte még el sem kezdődtek,

ÁLTALÁNOS ISKOLA
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mégis sikerült országos döntőbe jutnia nyolcadikos lányaink-

nak. A Kecskeméten rendezett Országos Atlétika Váltófutó és

Csapatbajnokság súlylökő versenyén a 9. helyet sikerült meg-

szerezniük. A csapat tagjai Galambos Eszter, Bonhardt Bog-

lárka, Molnár Kincső, Tátrai Zita, Zorg Lili.

Sokoldalúságágukat bizonyítja, hogy Kardos Eszterrel, Sá -

rácz Jázminnal és Szenczi Zoéval kiegészülve sok év után

újra megnyerték a Márton Kupát!

A hagyományok szerint a Márton-héten minden évben meg-

rendezzük a Márton-kupa meghívásos röplabda tornát. A négy

csapat a jó hangulatú kis közönség előtt játszhatta le mérkő-

zéseit a megújult tornateremben. A díjakat a Ráckevei Szabad -

idő Sportegyesület röplabda szakosztálya ajánlotta fel.

Az egyesülettel ettől az évtől fűztük szorosabbra az együtt-

működést. Segítsé gükkel a tornatermünk bajnoki röplabda

mér kőzések megrendezésére is engedélyt kapott. A női és

férfi felnőtt csapat edzései és mérkőzései színesebbé teszik a

település sportéletét. Korosztályos röplabda csapataink tagjai

számára is létrejött a lehetőség, hogy az általános iskola el -

végzése után helyben folytathassák a röplabdázást.

Minden iskolai verseny részletes eredménylistáját az iskola

honlapján, a kajak-kenuról a Szigetszentmárton Kajak-Kenu,

a röplabdáról bővebben a Szigetszentmárton Röplabda

facebook felületen lehet olvasni.

Szöllősi Judit

Zöldség- és gyümölcskóstoló
Október 6-án iskolánknak lehetősége volt (a heti almaszál-

lításon felül) a Szatmári Ízek Kft. jóvoltából zöldség- és gyü -

mölcskós toláson részt venni. A több mint 1000 db szilvát, 140

db körtét, almát, paprikát a gyerekek egy pillanat alatt elfo-

gyasztották.

Élménybeszámoló képekkel 

Szent Márton-hétről
Az idei esztendőben is megrendezésre került a Márton-hét.

Tanulóink ezen a héten a tanórákon projekt formájában ele-

veníthették fel az eddigi tudásukat és a dalokat e témában.

Minden évben más oldalról közelítjük meg a Szent Mártonról

szóló legendát, azt a kort, amikor Szent Márton élt és az éle-

tének meghatározó állomásait.

A Márton-hét első programján egy bábelőadást láthattunk

Tóth Krisztina előadásában, amelynek címe A varázshal. Ez

az előadás kétnyelvű volt, magyar és német nyelven adta

elő. Nagyon tetszett nekünk, hogy megmutatta milyen volt

dédszüleink korában az élet. Az előadás által megismerked-

hettünk régi eszközökkel és szokásokkal. Re méljük, ezeket

a hagyományokat mi is to vábbvihetjük.

Van egy délután a Márton-héten, amelyet nagy izgalommal

várnak a gyerekek: a bolhapiac. Jelképes összegekért cserélt

gazdát játék, könyv, zsákbamacska, saját készítésű dísz, étel,

ital. Zsongott a gyereksereg a portékák között, válogattak,

alkudoztak.

Ellátogatott iskolánkba Fülöp Hajnalka, a Nemzetközi Gyer -

mekmentő Szolgálat munkatársa, a Safer internet Magyar -

ország tudatos internethasználat oktatója. A felsős tanulók

osztályonként vehettek részt az előadáson, amit nagyon

élveztek, hiszen aktívan, lelkesen, olykor han gosan, egymás

szavába vágva oldották meg a „feladatokat”. Hajnalka nagyon

ügyesen, játékos formában a gyerekek nyelvén vezette rá

őket, hogy mit is kell/kellene tenni egy-egy kéretlen poszt,

hoz  zászólás esetleg szóbeli bántalmazás alkalmával. Hogyan

is tudják elkerülni az ilyen eseteket, hogyan tudják megvéde-

ni magukat, kihez fordulhatnak probléma esetén. Mi pedagó-

gusok pedig csodálkozva figyeltük a gyerekeket, hogy meny-

nyire otthon vannak ebben a témában.

Iskolánkba látogatott az Utazó Plane tá rium. A látványos

programjuk által a gyerekek megismerhették a csillagászat

alapjait. Egy csodálatos űrutazásban volt részük, ahol a

Földről indulva bemutatták a Naprend szerünket, a Tejút rend -

szert és a galaxisunkat olyan szemszögből, amelyre az em-

bernek csak ritkán van lehetősége.

Mit üzen Szent Márton számunkra 2022-ben? Mire figyel-

jünk, hogyan fordítsuk át példáját a mindennapjainkba? A

fény, amelyet a lámpásaink jelképeznek, azok mi vagyunk,

saját magunk. Ez a fény kíséri végig az életünket. Nem mind-

egy, hogyan világítunk a világ számára, egymásnak. Felhívtuk

a tanulóink figyelmét arra, hogy ne menjenek el a segítségre

szoruló társaik mellett. Nekünk pedagógusoknak pedig

ugyan erre hívja fel a figyelmét ez az ünnepi hét. Az egymásra

figyelésre, a segítőkészségre és a szeretetteljes egymáshoz

fordulásra. Kísérje végig ez a fény mindenki életét, az adven-

ti időszakot, hogy a karácsony minél szebb, fényesebb és

meghittebb legyen!



Mi a pálya, Márton?
Van egy őszi nap, amikor kinyitjuk egy kicsit a világot a

gyerekeknek, és megmutatjuk nekik, hova tovább. Az idén,

szakítva az eddigiekkel, a gimnázium felé irányulóknak mu -

tattunk utat. A szakmák bemutatásában külsős előadók és

szülők is részt vettek. Járt nálunk optikus és optometrista,

bv-s dolgozó, térképész, állatorvos, építész, lovasoktató, öt-

vös-ékszerész, fogtechnikus, marketinges és gyógyszerész.

A nap folyamán a gyerekek így általuk is hallhatták, hogy

nagyon fontos a folyamatos tanulás, hiszen a tudás meg-

szerzése által új és újabb lehetőségek nyílnak meg előttük.

Köszönjük mindannyiuk segítségét és közreműködését!

Nyugdíjas búcsúztató
A pedagóguspályán eltöltött évek és színvonalas munkájuk

elismeréseként az Emberi Erőforrások Minisztériuma szolgá-

lati emlékéremmel jutalmazott 4 tanító nénit, akik a Sziget -

szent mártoni Iskola dolgozói voltak: Fábián Ilona tanítót,

Juhász Katalin tanítót, Lőrincz Istvánné tanítót és Polgár
Gyöngyi tanítót.

Négy kedves, megbízható, pontos és sokoldalú kollégától

búcsúzott a mártoni iskola.

Tiszteletünket és köszönetünket fejeztük ki felbecsülhetet-

len munkájukért és a fiatalabb nemzedék oktatásához és ne -

veléséhez nyújtott óriási hozzájárulásukért.

Munkájukat a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet,

a következetesség, a pontosság jellemezte. Diákjaik teljesít-

ményét szigorúan, következetesen értékelték. Mindig kiemel-

ten foglalkoztak a tanulók nehézségeivel, osztályközösségek

alakításával.

Kiváló kollégák voltak, az alsó tagozatos tanítói tevékeny-

ségük mellett a számtalan iskolánk palettáját színesítő tevé-

kenységeikkel. Lelkes tanító néniként a gyerekek pihenését,

feltöltődését biztosító programok szervezésére is odafigyel-

tek. Tanév közben kirándulásokat, színház-, múzeumlátogatá-

sokat, különböző szabadidős osztályrendezvényeket szervez-

tek.

Pedagógus közösségünk, szülők és diákjaink nevében jó

egészséget, nyugodt, békés, örömteli, aktív nyugdíjas éveket

kívánunk. Szeretnénk, hogy máshol is találják meg azt az örö-

möt, amelyet szavaikkal és tanításaikkal az iskola falai között

adtak nekünk!

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell. S akit

szeretünk, azt nem feledjük el...

Rajzpályázatok az iskolában
Tanulóink az elmúlt időszakban több rajzpályázatra is nyúj-

tottak be színvonalas munkákat. A „Titkos kert” c. országos

pályázaton iskolánk 40 tanulója alkotással vett részt. Büszkék

vagyunk, hogy a dobogós helyeket a mi tanulóink nyerték:

Molnár Kincső 8. osztályos tanuló 1. helyezést, Kerepesi Luca

6. osztályos tanuló 2. helyezést, Hrencsár Virág 6. osztályos

tanuló 3. helyezést ért el.

Házi versenyeket is szerveztünk. A magyar népmese napja

és az Állatok világnapja alkalmából szép rajzok díszítették

tablóinkat. Gazdag jutalomban részesülhettek az alkotók.

Ezúton is köszönjük a szülői segítséget!

Szentpáli Eszter

Pofára esésem című vígjáték
2022. 09. 09-én, péntek este Po fá -

ra esésem története című vígjáté-

kot láthatta a közönség a Szent

Márton Kö zös ségi színtér színház-

termi színpadán.

Írta: Kálmán Henrietta

Rendező: Bródy Norbert

Sok nevetéssel és színvonalas

előadással telt az este a nézők

számára.

Köszönjük az értékes program

megvalósítását és megszervezé-

sét Schuster Andreának!

MÁRTONI FÓRUM Nevelés, oktatás 2022. december
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Szüreti Felvonulás Szigetszentmárton 2022
Ismételten megrendezésre került a Szigetszentmártoni

Szüreti felvonulás, amely a templomnál kezdődött az iskolá-

sok előadásával. Ezután öt állomáson keresztül, sok finom-

sággal várták a felvonuló zenészeket és táncosokat. Már a

menet közben is fergeteges hangulat alakult ki ami a Szent

Márton Közösségi színtéren folytatódott, a zenét a Gencsi

Star szolgáltatta hozzá, kö szönjük nekik. 

Köszönet minden segítőnknek, nélkületek nem jöhetett

volna létre ez a remek rendezvény! Köszönet a szállító esz-

közök biztosításáért: Sza bó Józsefnek, Drevenka Marcellnek,

Horváth Dezsőnek, SCHNEI DER Investment Kft.-nek, Szi -

getszentmártoni Tűzoltó Egyesületnek és a Szigetújfalusi

Önkéntes Tűzoltó Egye sü letnek. Köszönet a díszítésért: Kiss

Mari an nának, Pesuth Lyubi cának, Karaffa Zsuzsinak és

Miklós-Kuncsák Melindának. Kö szönet a mustért a Gál pincé-

szetnek, a sós süteményekért Szende Andreának, minden

állomásnak, akik remek étellel, ital lal várták a felvonulókat és

a színvonalas műsorokért a táncosoknak, zenészeknek.

Nagyon örömmel vettük, hogy sokan csatlakoztak akár bicik-

likkel, rollerekkel, jövőre szívesen fo gadjuk akár további saját

feldíszített autókat is. Reméljük mindenki remekül érezte ma -

gát, és sok szeretettel várunk mind annyi ótokat jövőre is!

Bencs Zsuzsanna festmény kiállítása
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Polgármester úr -

nak, hogy lehetővé tette számomra, hogy Szigetszentmárton

lakói is megismerhették élőben munkásságom. Mivel két éve

élünk a környéken, ezért gondoltam, jó ötlet az, ha nem csak

az interneten láthatják az emberek festményeimet. Engem is

talán jobban megismernek így. Négy és fél éve foglalkozom

hivatalosan is festéssel, eleinte csak falfestés volt a főtevé-

kenységem, de az utóbbi két évben nagyobb hangsúlyt fek-

tettem vászonképek alkotására. Aminek meg is lett az ered-

ménye, szép számmal keltek el alkotásaim és egyre többen

rendelnek tőlem saját elképzelésük alapján festményt, ami

hálával és büszkeséggel tölt el. Művészként az a küldetésem,

hogy olyan lélekemelő alkotásokat hozzak létre, amelyek az

élet szebb, csodákkal teli birodalmába repíti el a nézőt és ott-

honába is ezt viszi el. Bízom benne, hogy sokukkal fogok sze-

mélyesen is találkozni. Még egyszer köszönöm a lehetőséget.

Bencs Zsuzsanna, autodidakta festőművész

Emléktábla avatás a mártoni mozaik

100 éve született alkotójának

Molnár József

(1922. november 17. Nagyréde – 2014. július 3. Sziget -

szent  márton) mint művésztanár éveken át látogatta a buda-

pesti MS Mester Kör szigetszentmártoni rajztáborát nyaranta.

A festői település vízpartjáról, templomáról és több részletéről

szebbnél szebb alkotásokat készített.

2000-ben a falu vezetése egy millenniumi pályázatot nyert

műalkotás létrehozásának támogatására. Ennek az évnek a

végén Makovecz Imre ünnepélyes keretek közt avatta fel és

adta át a Szent Márton és a koldus c. márvány- illetve velen-

cei üvegmozaikot, amely több mint 20 éve díszíti az önkor-

mányzat házasságkötő termének falát, így galériává is avatva

a dísztermet. Sok fiatal pár esküvői fotóján is felbukkannak a

mű részletei. A mozaik megalkotásának 20. évfordulóján má -

so lata felkerült a Szent Márton Közösségi Színtér homlokza-

tára. A művész születésének 100. évfordulójára pedig 2022.

november 11-én emléktáblát avatott az önkormányzat és a

művész lánya. Molnár József alkotásával mint tiszteletbeli,

megbecsült mártoni él a közösség emlékezetében. Kevés

település büszkélkedhet ilyen rangos, mind művészi minősé-

gében, mind anyagában különlegesen nagy értékű műalko-

tással. Morelly Moni

„Szereted-e még…?
Egy legendás előadóművész Szécsi Pál emlékére, Gergely

Róbert és zenészbarátai egy olyan művet állítottak össze

amely méltó emlékére. Ez a remekmű a „Szereted-e még…?

címet kapta, amelyet 2022. 11. 11-én Szigetszentmártonban,

a Szent Márton közösségi színtér színpadán 19:00 órakor lát-

hatta a lelkes közönség. Az előadásban még közreműködött

2022. december Kultúra MÁRTONI FÓRUM
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Némedi-Varga Tímea és Gere Orsolya énekművészek, vala-

mint a Monarchia Trió is. A művelődési házban szép számmal

gyűltek össze, mivel senki sem szeretett volna lemaradni erről

a nagyszerű programról. Köszönjük a minőségi produkció

megvalósítását és megszervezését Schuster Andreának.

!

Egy kis élménybeszámoló a könyvtár

őszi programjaiból
• Első könyvtári programom – szeptember 29-én, Szent

Mihály Napján – a versekről szólt. Nagy várakozással készül-

tem erre az alkalomra a nekem tetsző őszi versekkel. Volt

olyan lelkes látogató, aki a kedvenc költeményét német nyelv-

re lefordította, és így hozta be a könyvtárba. – Köszönet érte!

• A következő rendezvényem szeptember 30-án volt, a

Magyar Népmese Napján egy kis játékkal és rajzpályázattal

ünnepeltük. Iskolánk ötödik osztályosai kiváló játékukkal

bemutatták „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” című mesét. A

színdarab nagy sikert aratott településünk ovisai, iskolásai és

a szülők körében.

• Végül „Zenél a könyvtár” címmel október 1-jén a Zene

Világnapját ünnepeltük családias légkörben. Településünk

diákjai szívet melengető előadással örvendeztették meg a

zenét kedvelő hallgatóságot, közönséget.

• Köszönetet mondok a rendezvények szereplőinek és láto-

gatóinak! Szentpáli Eszter könyvtáros
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Székely bál Szigetszentmártonban
VIII. alkalommal került megrendezésre Szigetszentmár ton-

ban a székely batyus bál.

Bátran elmondhatjuk,

hogy immáron hagyo-

mánnyá vált. Minden

alkalom ünnep szá-

munkra, hiszen itt talál-

kozunk régi és új isme-

rősökkel, barátokkal.

Ezen az estén testi, lelki

feltöltődésben van ré -

szünk, hiszen mindany-

nyian gyermekkorunk

tündérországába vará-

zsolódunk vissza. Mind -

annyian összetartozunk!

Az összetartozás öröme

új erőt ad a nehéz idők-

ben. A hagyományain-

kat, kultúránkat a min-

dennapjainkban meg

kell éljük, tovább kell

adjuk, hiszen ezt örököl-

tük és kötelességünk tovább adni a jövő nemezedének. A szé-

kely bál színvonalát emelik a fellépőink, az idén Wéber Janka

mesemondó mesélt nekünk, ízes, bukovinai székely népme-

sét, táncosaink Baracskai Ádám, Baracskai Emma, Szőke

Mihály Sándor és párja Berta Diána kalotaszegi táncokat

mutattak be. Állandó zenészeink Székelyföldről érkeznek

Madéfalváról és húzzák a talpalávalót, amelyre hajnalig ropjuk

a táncot. Természetesen nem maradhat el a finom gyümölcs-

ből készült nedű sem, na meg az igazi kürtőskalács sem.

Hálásan köszönjük a támogatóknak, a barátoknak, hogy min-

den évben segítik munkánkat és együtt ünnepelhetünk.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk, hiszen minél

több népet, kultúrát megismerünk annál színesebbé tehetjük

az életünket és természetesen a körülöttünk lévő világunkat is.

Szabó Ibolya, a Szigetszentmártoni Székelyek és

Erdélyiek Baráti körének alapítója

Salamon Lámpásai
Idén is megszerveztük október 3-án a gyerekeknek a cu -

korkagyűjtögetést. 

Civil



12

2022. december Civil MÁRTONI FÓRUM

55 éves osztálytalálkozó
2022. október 08-án 55 éves osztályta-

lálkozót tartottunk a Castrum Bowling

Clubban. A 31 fős osztálylétszámból10-en

voltunk jelen, mert többen egészségügyi

vagy családi problémák miatt nem tudtak

eljönni. Mécses gyújtásával megemlékez-

tünk szeretett Tanárainkról, osztálytársaink-

ról, akik már nem lehettek közöttünk. Fi n o m

vacsora és sütemény mellett kellemes han-

gulatú beszélgetésekkel felelevenítettük a

közös emlékeket. Örömmel köszöntöttük

Kreisz Józsit, akivel már 40 éve nem talál-

koztunk. A résztvevők emléklapot kaptak.

Szollár János, Baloghné Ombódi Rózsa

57 éves osztálytalálkozó

2022. szeptember 27-én 57 éves osz-

tálytalálkozót tartottunk a Castrum Ven dég-

házban. Osztálytársaink közül tizenketten

voltak jelen. Dorogházi Éva köszöntötte a

megjelenteket. Megemlékeztünk azokról az

osztálytársakról, akik sajnos már nem le -

het tek közöttünk. A kitűnő vacsora után

mindenki mesélt magáról egy pár szót,

visszaemlékeztünk a diákévekre. Nagyon

jól éreztük magunkat. Megbeszéltük, hogy

3 év múlva a 60 éves évfordulót még meg-

tartjuk.  Patakiné Dorogházi Éva 
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35 csodálatos állomás épült fel és 152 gyermek jelentkezett

gyűjtögetni. Nagyon szépen feldíszítették a házakat a jelent-

kezők. A Salamon rabhelyének idén a Castrum adott otthont,

finom forralt bort, teát és kakaót is készítettek a gyerekeknek

és a felnőtteknek.

Köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzátett valamit eh -

hez a fantasztikus estéhez. Külön köszönet a Meseudva ro -

soknak és a Castrumnak a sok munkát időt és energiát amit

belefektettek az állomásukba a gyerekek örömére.

A gyerekek nagyon jól érezték magukat és mi is.

Természetesen idén is megszerveztük a „Házak versenyét”:

1. Helyezett: Nyisztorné Balogh Mayaék

2. Helyezett: Szirb Sándorné és családja

3. Helyezett: Papp Vera és családja

Nagyon ügyesen díszítették idén is a házukat, sok gyermek

és felnőtt örömére.

Külön szeretném kiemelni Koós Timiék díszítését is, fan-

tasztikus, varázslatos csodát hoztak létre. Lufikból, krepp -

papírból és világításból.                                    

Kiss Mariann
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