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Vidám, hangulatos, szép estét varázsolt a művelődési házba mikulás műsorával, a Korszínház társulata, a
mártoni gyermekek számára.

MIKULÁS A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Év végi nyugdíjas ünnepség
December 21-én vasárnap 14 órától, a helyi vöröskereszt szervezé-
sében az idén is megrendezzük falunk nyugdíjasai számára a hagyo-

mányos év végi összejövetelt a művelődési házban,
ahol ünnepi műsorral és pincepörkölttel (Gál Józsi fel-
ajánlásával) vendégül látjuk a megjelent nyugdíjasokat. 
A műsort követő bálon községünk fúvószenekara gon-
doskodik a jó hangulatról.

KARÁCSONYIKARÁCSONYI
VÁSÁRVÁSÁR

December 20-ánDecember 20-án
szombaton szombaton 

15 órától 20 óráig  15 órától 20 óráig  
ismét ismét 

karácsonyi vásár karácsonyi vásár 
lesz a lesz a 

templom téren templom téren 
az SZMK az SZMK 

szervezésében. szervezésében. 

Árusok, a forraltÁrusok, a forralt
bor és forró teabor és forró tea

mellett mellett 
sültkolbász és mássültkolbász és más
finomságok várjákfinomságok várják
a kilátogatókat, sa kilátogatókat, s
közben iskolásokközben iskolások

műsorral műsorral 
kedveskednek akedveskednek a

vásárra vásárra 
érkezőknekérkezőknek



2

ÚJ FOGLALKOZÁSOK INDULTAK ŐSSZEL A
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Baba-mama klub, asszonytorna, jóga, és kicsiknek népi játék- és néptánc foglalkozás indult a művelődési
házban, melyekre minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

ZENEKARI HÍREK
A nyári sramli partik után az ősszel is sok fellépése

volt zenészeinknek. Szeptemberben Tökölön, az
„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” rendezvényen
léptek fel, melyről az M1 csatorna élőben tudósított, s
a Sziget TV-n és a Batta TV-n is látható volt. Ezt köve-
tően a mártoni szüreti felvonuláson zenéltek, majd
októberben az iskolai nemzetiségi rendezvényen adtak
térzenét. Novemberben a Márton-napon fogadták
hagyományosan zeneszóval, forralt borral, pogácsával
és szőlőlével a műsorra érkezőket. December 21-én
pedig a község nyugdíjasai számára évente megrende-
zésre kerülő rendezvényen fújják a báli talpalávalót. A
zenekar gondoskodik a közösségi szellem megtartásá-
ról, az együvé tartozásról is. Októberben egy egész
napos kiránduláson voltak Móron, majd egy ünnepi
vacsora keretében köszöntötték 75. éves születésnapja
alkalmából Takács Sanyit, a zenekar 62 évvel ezelőtti
egyik alapító tagját, ki még jelenleg is aktív zenész.
December végén pedig a hagyományos családi évzáró
vacsorával búcsúznak az évtől.
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RETRO RÁDIÓ, MAGNÓ, LEMEZJÁTSZÓ
KIÁLLÍTÁS

Novemberben matuzsálem korú magnókat, lemezjátszókat és rádiókat láthattunk a polgármesteri hiva-
tal kiállítótermében, ahol egy közel 100 éves gramofonban is gyönyörködhettünk. Az összes készülék
még mindig működőképes volt.
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A Helyi Választási Bizottság tájékoztatása a 2014. október 12-én lezajlott választások
jogerős eredményéről:

Polgármester-választás:

A választópolgárok száma Szigetszentmártonban 1844 fő, ebből az urnáknál 591 sza-
vazó jelent meg. A polgármesteri tisztségért egyetlen független jelölt, a korábbi pol-
gármester, Lerner Henrik indult. A reá leadott érvényes szavazatok száma: 469 szava-
zat, így a megválasztott polgármester:

Lerner Henrik független jelölt

A helyi önkormányzati képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma:

1. Fekete-Tóth Lászlóné független jelölt 380 szavazat

2. Huszák Géza Ferenc független jelölt 373 szavazat

3. Ray Rudolf független jelölt 369 szavazat

4. Schneider Zsolt független jelölt 347 szavazat

5. Schuster Andrea Krisztina független jelölt 331 szavazat

6. Veszprémi Miklós független jelölt 313 szavazat

7. Gál Szilvia független jelölt 198 szavazat

8. Szabó Zoltán független jelölt 182 szavazat

9. Csordás Ferenc független jelölt 181 szavazat

10. Topánka Győző független jelölt 140 szavazat

A lakossságszám alapján a megválasztható képviselők száma 6 fő, így az első 6 leg-
több szavazatot kapott jelölt jutott mandátumhoz.

Német nemzetiségi képviselő-választás:
A jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma:

1. Békési László Illésné ÉMNÖSZ jelölt 97 szavazat

2. Lerner Henrik ÉMNÖSZ jelölt 65 szavazat

3. Mizik Adrienn ÉMNÖSZ jelölt 59 szavazat

4. Somogyi Lajosné ÉMNÖSZ jelölt 57 szavazat

5. Szentesi Jenő ÉMNÖSZ jelölt 56 szavazat

6. Schneider Zsolt ÉMNÖSZ jelölt 49 szavazat 

A megválasztható képviselők száma 4 fő, így az első 4 legtöbb szavazatot kapott nem-
zetiségi jelölt jutott mandátumhoz.

Helyi Választási Bizottság

Választási eredmény Megalakult a

Képviselő-testület
A Magyarország helyi önkormányza-

tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény értelmében a választást követő 15
napon belül szükséges az újonnan meg-
választott képviselő-testületnek alakuló
ülést tartania.

Lerner Henrik polgármester 2014.
október 27-ére hívta össze a képviselő-
ket és tartották meg ünnepi alakuló ülé-
süket.

Az ünnepélyes megnyitót követően
Lengyel Józsefné, a Helyi Választási
Bizottság elnöke ismertette a választás
végleges eredményét, majd ezt követően
először a képviselők, majd a polgármes-
ter eskütételére került sor.

A képviselő-testület ezzel megalakult,
elsőként a polgármester tiszteletdíjának
megállapítására került sor. Lerner Hen -
rik polgármester társadalmi megbízatás-
ban látja el feladatát, ezért – törvény által
szabályozott összegű: a főállású polgár-
mesternek járó illetmény 50%-ával meg-
egyező – tiszteletdíjra jogosult. 

A képviselő-testület a polgármester
javaslatára, titkos szavazással, egyhangú
döntéssel ismét Fekete-Tóth Lászlóné
képviselőt választotta meg alpolgármes-
terré. 

Fekete-Tóth Lászlóné alpolgármester
is társadalmi megbízatásban látja el fel-
adatát, és már az ülésen jelezte, hogy a
tisztség ellátásával járó illetmény és
költségtérítés 80%-áról a település javá-
ra lemond.

A képviselő-testület a bizottságok
száma, összetétele és elnevezése tekinte-
tében nem kívánt  változtatni, így már az
alakuló ülésen megválasztásra kerültek a
Pénzügyi és Szociális Bizottság és a
Településfejlesztési Bizottság 3-3 fő
képviselő és 2-2 fő külsős tagjai, vala-
mint a Település Értéktár Bizottság tag-
jai (2 fő képviselő és 1 fő külsős tag).

A döntést követően a bizottságok nem
képviselő tagjai is letették az esküt.

A képviselő-testület tagjai – az előző
ciklusokhoz hasonlóan – ismét úgy dön-
töttek, hogy a megbízatásukat társadalmi
munkában végzik, munkájukért tisztelet-
díjat nem kívánnak igénybe venni.

Megalakult a Német Nemzetiségi Önkormányzat
A Német Nemzetiségi Önkormányzat szintén 2014. október 27-én tartotta alakuló
ülését. A nemzetiségi képviselők a Helyi Választási Bizottság tagjai előtt tették le
esküjüket.
A 4 tagú testület először megválasztotta az elnökét Békési László Illésné személyé-
ben, majd pedig annak helyettesét Mizik Adrienn személyében.
Békési László Illésné köszönetét fejezte ki Varsányi Gergelyné és Szentesi Jenő a
nemzetiségi önkormányzat előző ciklusában végzett lelkiismeretes és eredményes
munkájáért.
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Hozzávalók: 6 nagy szelet pulykamell , 50 dkg gesztenye-
massza, 25 dkg mascarpone, 10 dkg vörös áfonya, 30 dkg
szeletelt bacon, só, őrölt fehérbors,
szerecsendió, majoranna, kakukkfű,
0,5 dl fehérbor, 5 dkg vaj. Az áfonya-
mártáshoz: 20 dkg vörös áfonya, 3 dl
édes fehérbor, 1 dl víz, 1 citrom leve
és reszelt héja, darabka fahéj, 4-5 db
szegfűszeg, 2 csomag vaníliás cukor,
ízlés szerint cukor, 1 púpozott evőka-
nál étkezési keményítő pici vízzel
simára keverve

Elkészítés:
A gesztenyemasszát krumplinyomón
nyomjuk át, majd adjuk hozzá a
mascarponét, és keverjük simára. Ezután keverjük hozzá a
vörös áfonyát is. Figyeljünk rá, hogy a massza ne legyen túl
lágy, ezért a mascarponét apránként keverjük hozzá.
Vágjunk le 6 nagyobb darab fóliát, majd osszuk el rajta a
masszát. A fólia segítségével tekerjük fel úgy, hogy egy
hosszabb, de formás hengert kapjunk. Ezután tegyük be a
fagyasztóba, hogy megdermedjen, mielőtt a húsba töltenénk.
(Én már előtte való nap elkészítettem, és a fagyasztóban
hagytam felhasználásig. Így könnyen tudtam vele dolgozni a
hús töltésénél.)A nagy, tenyérnyi hússzeletre tegyünk fóliát,
majd óvatosan klopfoljuk ki mindkét oldalát. Ezután az

egyik felét sózzuk, majd fordítsuk át a hússzeletet, a másik
felét sózzuk, borsozzuk, és ízlés szerint szórjuk meg a fűsze-
rekkel. Minden hússzelettel így járjunk el. A hússzelet befű-
szerezett felére helyezzünk rá egy gesztenyehengert, majd a
hús két oldalát ráhajtva tekerjük fel. Egy fóliadarabra
helyezzünk egymás mellé 5-6 szelet bacont, majd tegyük rá
a feltekert húst. Ezután tekerjük körbe a baconnel, majd

helyezzük egymás mellé egy sütőpa-
pírral kibélelt tepsire. Öntsük alá a
bort és a felolvasztott vajat, majd fed-
jük le a tepsit alufóliával. Helyezzük
előmelegített sütőbe, majd közepes
hőmérsékleten pároljuk kb. 30 per-
cig. 
Ezután vegyük le a fóliát, majd addig
süssük, míg a bacon szép pirosra sül.
(Én légkeverésnél 160 fokon párol-
tam, majd 180 fokon sütöttem piros-
ra.) 
Amíg a hús sül, készítsük el a köretet

és az áfonyamártást. 
A vörös áfonyát tegyük fel főni a borral, a vízzel, a citrom
levével és héjával, a fűszerekkel és ízlés szerint cukorral,
vaníliás cukorral. Főzzük kb. 10 percig, majd vegyük ki a
fahéjat és a szegfűszeget. Ezután forraljuk fel, majd állandó
keverés mellett csorgassuk bele a pici vízzel simára kevert
étkezési keményítőt. Kevergetve addig főzzük, míg kellően
besűrűsödik (2-3 perc). Közben készítsük el a krumplipürét
is. Tálalás előtt szeleteljük fel a hústekercseket, majd helyez-
zük a tányérra. Ezután kanalazzuk mellé a krumplipürét az
áfonyamártást, és így kínáljuk.
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A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése
érdekében a 2014/15-ös tanévtől új szolgáltatással áll a szü-
lők, családok rendelkezésére.
A program minden általános- és középiskolában tanuló gyer-
mek családja számára elérhető.  Szakemberünk szülői érte-
kezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben
nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igaz-
ságszolgáltatást érintő kérdésekben. 
Az Önök drogprevenciós tanácsadója:
Név: Sokorai Karolina r. szds. 
Szolgálati hely: Ráckevei Rendőrkapitányság
Telefonszám: 06 - 24 – 518 - 680 / 218-21 mellék
E-mail cím: SokoraiK@pest.police.hu
Fogadóóra ideje, helye: minden hónap 2. és 4. keddjén 16:00-

17:00 óra között
Ráckeve, Kossuth Lajos utca 22. szám alatt.
Telefonos ügyelet ideje: minden hónap 1. és 3. keddjén:

16:00-17:00-ig.  
Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz!

NYESTE TIBI csacsifogatával, a szüreti
felvonulások és a községi  gyermekprog-
ramok állandó résztvevője, most egy
hatalmas fenyőtajándékozott a művelődé-
si ház parkjábanaz ünnepekre felállításra.
Köszönjük Tibi!

ÚJ DROGPREVENCIÓS PROGRAM

Kiadja: Szigetszentmárton Önkormányzata
2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.

Felelős kiadó: Lerner Henrik  •  Felelős szerkesztő: Ray Rudolf

A helyi vöröskereszt szervezésében 
2014. december 31-én 20 órától.

Belépődíj: 1500.-Ft
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Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, ki támogatásával, közreműködésével segített
megrendezni a szüreti felvonulást, többek között Schneider Fensternek, Gál Jóskának, Horváth
Dezsőnek a teherautókat, Gál Józsinak a felvonulást követő pincepörköltet, fúvószenekarunknak
a felvonuláson a zenélést, tánccsoportjainknak a szép táncokat,  az Alkotmány utca közösségé-
nek, az Evezős Egyesületnek, a művelődési háznak, a tűzoltóknak és polgármesterünknek a ven-
déglátást, polgárőreinknek és tűzoltóinknak a rendezőséget és nem utolsósorban Ray Rudolfnak
az egész rendezvény megszervezését.
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A felvonulás résztvevői

Forr a bor és a tea

Közös éneklés a templomnál

Országgyűlési képviselőnk és polgármesterünk

Táncos kedvű hölgyek

Térzene a művelődési ház előtt

Zsíros kenyér parti

M Á R T O N  N A P
Az általános iskola, és a szigetszentmártoni civil szerveze-
tek, a zenekar, kórus, evezős egyesület, hagyományőrző
egyesület, vöröskereszt, tűzoltó egyesület és Gábler
Veronika közreműködésével idén is megrendeztük a
Márton napi felvonulást. A program a művelődési háznál
kezdődött fúvósaink térzenéjével, majd az iskolások
műsora következett a színházteremben, ezután a templo-
mig vonult a menet, ahol közös énekléssel emlékeztünk
Szent Márton-ra, majd a gyerekek az iskolába vonultak,
ahol a szülők teával, süteménnyel várták őket, a felnőttek
pedig a művelődési háznál folytatták az estét, ahol az
egyesületek forralt bororral, zsíroskenyérrel, forró teával
várták az érdeklődőket. A jó hangulatról Gencsi Zoliék
gondoskodtak, melyet ezúton is köszönünk! 


