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BECSENGETTEK

I
tt van az ősz, itt van újra…” és ismét becsengettek
a Szigetszentmártoni Általános Iskolába, pontosan
39. alkalommal. Táborokkal tarkított, szép nyár

után tanáraink és tanulóink várakozással léptek be az
iskola kapuján. Érdeklődve hallgatták társaik beszá-
molóját, hogy kivel mi történt a nyáron. Azt hiszem,
hogy a legnagyobb kíváncsisággal mégis az elsősök
és szüleik érkeztek az évnyitóra. Régi iskolai szokás
szerint első tanítási napon az új elsősöket nyolcadi-
kosaink kézen fogva kísérték át az óvodából az isko-
lába. Az évnyitó műsor végén a legkisebbek
fogadalma következett. Ők először megszeppenve,
majd egyre bátrabban fogadták meg, hogy Óperen-
cián innen és Óperencián túl is ők lesznek a legjobb
és legkiválóbb mártoni diákok.

20 elsősünk kezdett iskolába járni, és előrelátha-
tóan 19-en ballagnak majd a tanév végén.

Tanévkezdésre 3 pedagógus is érkezett intézmé-
nyünkbe: Halász Ágnes tanító, Kajtor Noémi német-
tanár, Szakadáti Angéla tanító, német nemzetiségi
tanító.

Osztályfőnökök az idei tanévben:
1. osztály: Halász Ágnes 2. osztály: Szentpáli 

Eszter 3. osztály: Sárközi Tünde 4. osztály: Polgár
Gyöngyi 5. osztály: Juhász Katalin 6. osztály: Mészáros-
Mihályi Lilla 7. a osztály: Kajtor Noémi 7.b osztály:
Szöllősi Judit 8. osztály: Foki Vilmos 

Szakköröket is indítunk a tanév kezdetén, amelyek
a második héten indulnak az iskolánkban. A tanulóink
jelentkezését várjuk ezekre a szakkörökre, foglalko-
zásokra. (rajz szakkör, atlétika, röplabda, tömegsport,
jóga, sváb tánc alsósoknak, sakk szakkör, hip-hop –
modern tánc és a művészeti iskola zenei-hangszeres
foglalkozásai)

A délutáni napközis illetve tanulószobai foglalko-
zásokat is biztosítjuk mindenki számára a kitöltött
igénylőlapok alapján. Az étkezést a Ráckeve Városi
Konyhától rendeljük a tanulóknak. 

A szülők tájékoztatására, mind a délutáni fog-
lalkozások, mind az iskolai programokkal kapcso-
latosan az iskolai hirdetőtáblán helyezzük majd el
az információkat, továbbá az iskola honlapján
www.szisk.hu igyekszünk naprakész információkat
megjelentetni, valamint a Kréta elektronikus naplóban
programjainkról, aktuális teendőkről szeretnénk tájé-
koztatást nyújtani az érdeklődőknek.

Kérnénk a kedves szülőket, hogy a szülői tájékoz-
tatókon, szülői értekezleteken és fogadóórákon aktí-
van vegyenek részt. Bízunk abban, hogy egymást
segítve, a tavalyi programok sikerét és jó hangulatát
megismételve az idei évben is együtt, közösen dol-
gozva meg tudjuk majd valósítani elképzeléseinket!

Fokiné Fehér Edit intézményvezető

„



HÍREK A GESZTENYÉS ÓVODÁBÓL

G
yorsan eltelt ez a forró nyár. Nagycsoportosaink is
a szokásokhoz híven elbúcsúztak az óvodától. 20
fővel sétáltunk át az iskolai tanévnyitó ünnepségre,

a nyolcadik osztályosok, és a szülők kíséretében. 

Szintén ezen a napon szeretettel köszöntöttük két jubi-
láló kollégánkat: Szeltner Lászlóné Margó néni 40, és Vár-
konyi László Józsefné Móni néni 30 évvel ezelőtt kezdte a
kisgyermeknevelést. Sok szeretettel gratulálunk, és a to-
vábbi munkájukhoz jó egészséget kívánunk. 

Megpezsdült az élet az óvoda épületében, megérkeztek
a kiscsoportosok. Van sírás és nevetés, vigasztalás, dajká-
lás, ölelés. A jelenleg 19 kiscsoportoshoz januárban még

hárman érkeznek. Az óvodai csoportlétszámok a követke-
zőképpen alakulnak a 2019/2020-as nevelési évben: kis-
csoport: 19 fő (2020 januárban további 3 gyermek),
középső csoport: 23 fő, nagycsoport: 26 fő. Összesen: 68
gyermek kezdte meg az ovit, januárban várhatóan 71-en le-
szünk. Ebben a nevelési évben sem utasítottunk el férőhely
hiányában egyetlen gyermeket sem. 

Szakmai életünkben
is sikerült megújulni.
Óvodánk felvállalta,
hogy megpályázza a Dr.
Bagdy Emőke profesz-
szorasszony által meg-
hirdetett Boldog óvoda
címet, amely programját
a pozitív pszichológia
alapjaira építi. A mód-
szertan segítségével a
gyerekek kitartóbbak
lesznek, eredményeik
javulhatnak és a velük
való közös munka is
könnyebbé válik. Pá -
lyázatunkat sikeresen
elbírálták, a címet, a
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VÖRÖSKERESZTES RUHABÖRZE

A
Szigetszentmártoni Vöröskeresztes Alap-
szervezet júniusban ismételten ruhabör-
zét tartott a kultúrházban. Most is, mint

minden alkalommal, igen nagy sikere volt. Ez-
úton köszönjük ifj. Sándor Károlynak és Zubcsek
Zoltánnak a ruhák szállítását. No meg nem utolsó

sorban az aktivistáknak, kik fáradtságot nem is-
merve húzták-nyúzták-pakolták a nehéz zsá -
kokat.

Kora ősszel újra tervezünk egyet. Minden ér-
deklődőt nagy szeretettel várunk.

Vöröskeresztes aktivisták és a vezetőség

Kongresszusi központban
ünnepélyes keretek között
adják át szeptember köze-
pén. Ez szintén egy külső
elismerés. 

A nyári festéseket is el-
végeztük, egy csoportszoba,
belépő, mosdó helyiségek
kerültek sorra. Az óvónénik
közös munkával felújították
a kerti teraszunkat, teret
adva az udvari játéklehető-
ségeknek. Óvodánk alapít-
ványának a támogatásából
udvari műanyag mászókát
és vizesasztalként működő
kalózhajót vásároltunk,
amit a gyerekek rögtön bir-

tokba is vettek. Az újonnan
érkező gyermekeink képes-
ségszintfelmérése is meg-
történt. Így a fejlesztő
foglalkozások zökkenő-
mentesen indulnak. 

A szabályozó dokumentumainkat megújítottuk a nyá-
ron, a köznevelési törvény változásaihoz igazítottuk az
egyes részeket. 

A szeptember 11-én, szerdán tartjuk a szülői értekezle-
teket, munkánkat megújult erővel végezzük. Szeptember
23-i héten megint megszervezzük az őszi hulladékgyűjtési
akciót. Kérjük a Szülőket, hogy az összegyűjtött papírt és
PET palackot ezen a héten hozzák el az oviba, és helyezzék
el a konténerbe.

Kérem a kedves szülőket, hogy az idei évben is egymást
segítve, erősítve neveljük együtt a gyermekeket!

Veresné Kovács Györgyi óvodavezető
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2019. JÚNIUS 22. 
LÉLEK ÉS TEST, ÚRNAPJA, SZENTIVÁN ÉJ

A
rendezvényt inspiráló tematikák az Úr napja, vala-
mint Szentiván éj. Azért Lélek és test lett az ese-
mény címe, mert mindkét ünnep az átváltozásról,

lelkinek és testinek állandó egymásbaváltozásáról és annak
a rítus során való megéléséről szól. 

Az Úr napja a katolikus szentáldozás misztériumára
mutat rá és az utolsó vacsorán bemutatott szertartást idézi,
az akkor abban megszólított Urat ünnepli. A szélre, az is-
teni lélekzetre, a lélek és a lélekzet összefüggésére való uta-
lásként, reflexióként képzőművészeti installációt építettünk
nagyméretű fóliákból a szél megjelenítésére, tiszteletére
Koronczi Endrével a Kulti-kertben. A nyári napfordulóval,
Keresztelő Szt. János ünneplésével pedig az év második
felébe lépünk, innentől a nappalok rövidülnek. Ezért ug-
runk át a tűz, a „nap” másik oldalára, mert az év túljut a
delén, a felnövésből az érett korába lép. Utána betakarít-
hatjuk eddigi növekedésünk, igyekezetünk eredményét,
majd reménykedve vetünk őszit a földbe, hitet a jövőbe,
amivel majd Szent Mártonkor számolunk el. 

Aki sikeresen átugrott, azt a tűz megtisztította, megvédi.
Nem árthat neki a sötét növekedése, sőt, ki- és beteljesíti
termését, szellemét, vágyait. 

Lohr Kapelle „muzik” jelezte a program kezdetét. Ha
már a Szentivánéjjel Shakespeare szelleme is jelen, akkor
„ahogy tetszik”, az úri közönség mulat. 

Előrébb hoztuk a közönség polkázását, mert a végére
nem maradt volna elegendő energia.; 21 órától sötétedés,
tűztűnc a Sankt Martin Tánccsoporttal, tűzugrás. „A lányok
(és az asszonyok :-) Szent János éjszakáján szedett gyógy-
füveket (Hansblumen) szórnak a tűzbe, amitől az varázse-
rőre kap és szépséget, szerencsét hoz számukra. 

Gyönyörűszép tűzzel, valódi tűzugrással készültünk, de
a vihar sajnos tető alá zavart minket.” – írta a tánccsoport
egyik vezetője, Rierpl Erika 22 órától a Good Guys zenekar
játszott, (Zán Julianna - hegedű, Lev Julianna - hegedű, Zán
András - cselló és Donyec István - dob, ütős) könnyű, fan-
tasztikus komoly zenét. Sajnos a viharos időjárás a szín-
házterembe kényszerített minket és lohasztotta az
érdeklődést, de a megjelentek színvonalas műsort láthattak
és még jól is szórakozhattak. 

2019. június 23. Úr napi körmenet Ráckevén. Az Úr
napi körmenet 06.23-án volt Ráckevén a templom előtti
téren a 10 órás szentmisét követően. Minden község (Szi-
getbecse, Szigetújfalu, Ráckeve és Szigetszentmárton) egy-
egy sátor elkészítését vállalta. A sátor vázakat a
szigetbecseiek biztosították. Két terítőt, gyertyatartókat, és
egy Szent Mártont ábrázoló képet vittek itthonról hozzá, és
természetesen a virágdíszítést, virágszőnyeget készítette el
kora reggel a mártoni közösség Baracskai Ákos irányítá-
sával. (A képen láthatók a virágsátor készítői) 

A processzió Koltay Róbert atyával vonult körbe, mely-
hez a ritmust a Lohr Kapelle szolgáltatta. Köszönet minden-
kinek, aki a virágsátrak létrehozásában segített és aki rész-
vételével hozzájárult az esemény sikeres megvalósításához! 

Mártonban Úrnapi megemlékezésként Ray Sándor már-
toni virágsátrat ábrázoló fényképéről 4 általam készített,
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a hátoldal feliratával összemontírozott és kézzel színezett
nyomat került kihelyezése, a fenyegető felhőszakadás miatt
a művelődési ház közvetlen környékén és a templomban.
(Egy még most is látható a Kulti bejáratnál) Mert a kép hát-
oldalán az olvasható, mint rá is másoltam, hogy „Úrnapi
sátor nagyitást a falu 4 részén állították fel”. 

A Duna menti katolikus népek közös szokásainak
egyike az Úrnap megünneplése. Szigetszentmárton sváb
és más származású katolikusainak is emberemlékezet óta
fontos ünnepe. De az emberemlékezet maga csak néhány
generációra nyúlik vissza, annak ellenére, hogy az em-
berek hagyományaikban ősi időkből eredő szertartásokat
őrizhetnek. (Ezért is fontos az emlékeket támogató doku-
mentumok, tárgyak gyűjtése és archiválása, mert a mi em-

lékeinket csak mi tudjuk megőrizni és dokumentálni, hi-
szen a mi fejünkben vannak azok a gondolatok, amik az
emlékeket a dokumentumokkal, tárgyakkal összeboronál-
ják és együtt már sokkal értékesebb egységet, Értéktárat al-
kotnak.) 

Szóval Úrnapja tiszteletére, Ray Manyinak köszönhe-
tően, az édesapja Ray Sándor készítette fényképet tettem
közzé, hátoldalának feliratával és Schreiner Mariska néni
Úrnapi szokásokról szóló elbeszélésével együtt. A fénykép
Szigetszentmártonban a régi iskolánál készült az 1930-as
években. 

Mariska néni azt mesélte, hogy amikor ő kislány volt, a
processzió, a körmenet a faluban ment végig és négy vi-
rágsátornak kellett lennie, mert négy évszak van. (Eredeti-
leg a négy égtájat hivatott a négy sátor szimbolizálni, hogy
a település és környéke mindenfelé meg legyen áldva,
ahogy az Úr is mindenhol jelen van.) Ahol sátrat építettek,
ott az egész szomszédság kivette belőle a részét. Hozzájuk
az egyik meg a másik Guszti bácsi jött segíteni, mert ők
tudták, hogy hogyan kell. „A férfiak már előző este kimen-
tek a községi erdőbe alkalmas fákért, ágakért. Ezeket úgy
kötözték össze, hogy gömbölyű teteje legyen egy sátornak.
A sátorba hátfalnak összeszögelt léceket állítottak, azon ló-
gott a szentkép, amit a szobából hoztak ki. Előtte asztal
meg virágtartó, azon álltak a gyertyák. Az asztalt erre az
alkalomra használt terítő fedte. A lombsátor belsejét, az
asztalt és a sátor előtti földet díszítették virágokkal. A dí-
szítés alapja ilyen „kacsazöld” volt, abba kerültek a vi-
rágok, meg a sátor belsejébe, az ágak közé. Azt a lányok
gyűjtötték a mezőn és a faluban. Az asztal előtt egy sámli
volt a papnak térdepelni. Az még most is megvan. Úrnap
reggelén a lányok, gyerekek együtt szaladtak körbe, hogy
megnézzék, kié a legszebb sátor.

(Július 15-én elromlott a telefonom, egy hónapig szer-
vízben volt és minden rajta tárolt képem elveszett. A július
28-i operaelőadást pedig olyan felhőszakadás mosta be a
színházterembe a kerti főpróba után, hogy alig maradt
időm, energiám fényképezni. A díszlet elázott, a művelő-
dési ház oldalfolyosóján 3-5 cm víz állt az ajtó mögött…) 

Veterán autók sorjáztak a Kulti kertjében 2019. 08. 10-
én délután 17. 30-tól. Sajnos siettek Ráckevére, mert ott
volt még az egész napos program utolsó felvonása. De jö-
vőre újra jönnek augusztus első hétvégéjén.

Lagler Péter művelődésszervező
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SAKKCSAPATUNK HÍREI

V
éget ért a 2018/2019. évi Pest
megyei 5 fős csapatbajnok-
ság, ahol Szigetszentmárton

csapata is képviseltette magát.
12 csapat közül az előkelő 2. he-

lyen végeztünk! A csapattagok: Hor-
váth Ilona; Tábor József nemzetközi mester; Leidl István;
Horváth György; Katona Tamás; Kiss László; Dorogházy
László; Eigler György.

Június 24-én tartottuk évzáró rendezvényünket a mű-
velődési házban, ahol Lerner Henrik polgármester úr is
megtisztelt bennünket jelenlétével. 

A kupát átadtuk a polgármester úr részére, aki azt elhe-
lyezte a polgármesteri hivatalban. Tervezzük egy vitrin ki-
alakítását a Művelődési házban, ahol az összes kupánk
megtekinthető lesz.

A következő bajnokságban még kérdéses, hogy szere-
pelni fogunk-e. Kevés a játékos és fiatalokat egyelőre még
nem tudunk beépíteni a csapatba.

Köszönjük a Polgármesteri hivatal és a Művelődési ház
támogatását!

Leidl István csapatvezető

ZENEKARI HÍREK

M
ájus 1-i zenés köszöntőt követően júniusban ze-
nekarunk ceglédi kiránduláson vett részt. Város-
nézés után egy hangszermúzeumot látogattunk

meg, ahol közel két órás tárlatlátogatás befejeztével egy
fantasztikus dobszóló bemutatót is élvezhettünk. Cegléd
után Albertirsára buszoztunk, ahol az ottani borfesztiválon
bográcsban főtt pörköltebéd után borozgatás mellett zenél-
tünk a fesztivál közönségének. Júliusban és augusztusban
három alkalommal sramli partit zenéltünk, majd augusztus
19-én a hagyományos Szent István Nap-
i rendezvényen adtunk egy órás térze-
nét. Legközelebb a szeptemberi szüreti
felvonuláson lépünk fel.
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A
z idei nyáron is sramli partin tölthettünk el péntek
esti szép nyári estéket. Zenekarunk hangulatos,
nagyszerű produkciója mellett fellépet az STB ze-

nekar, a Colour Táncegyüttes és láthattunk rúdfittnesz be-
mutatót is. A gyermekeknek a zene mellett aszfaltrajz,
konfetti ágyúk, cukoreső és önfeledt közös szaladgálás biz-
tosította a jó hangulatot, az együttlét örömét. 

A rendezvény fő támogatója az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma illetve a Bethlen Gábor Alap volt.

SRAMLI PARTI KÉPEKBEN



MÁRTONI VIZESEK – VÍZI TÚRA 2019

A
z előző évek hagyományának megfelelően az idén
is szerveztünk vízi túrát. Hét évvel ezelőtt már
megkerültük a Csepel- szigetet, de mivel gyerkő-

ceink majdnem teljesen lecserélődtek, úgy gondoltuk jó
ötlet újra végig evezni ezt a 120 km-t. 

Három – akkor még kisgyermekkorban lévő – diákunk
most a kamaszkor vége felé újraélhette az élményt. A túrát
nyolc napra terveztük, vasárnaptól vasárnapig. A csónak-
háztól indultunk egy Örsivel és két kenuval. Az első meg-
álló Dunaharaszti volt. Az utat izgalmassá tette, hogy az
egyik kenuval a „nagy melegre való tekintettel” a cél előtt
borultak. Estére nagyon jó beszédtémát adott az esemény
és még sokáig nevettünk rajta. 

A következő állomás Csepelen a Gubacsi híd lábánál volt.
Estére Budapesti látogatást terveztünk, azoknak, akik még
nem voltak túl fáradtak az evezéstől. A fiatalok kivétel nélkül
velünk tartottak. A program végére mindenki egyetértett
velem, hogy „Pest megér egy estet”. Az Erzsébet téri forgatag
az óriáskerékkel, az éjszakai Budai vár látogatás mindenkiben
nyomot hagyott. A táborba érve meglepetés várt ránk. Csabi
bácsi keszegeket fogott és a többi otthon maradt felnőtt kisü-
tötte nekünk, mire visszaértünk. Isteni finom volt! 

Másnap pihentünk, a Csepeli strandon töltöttük az egész
napot. Kicsit borongósabb időben boldogan üldögéltünk a
melegvízben és a gyógyvízben. Igazából a gyerekek sem
bánták, hogy így alakult. Ugyan kevesebb csúszda, ám több
beszélgetés, közös kártyázás volt. Estére mérges felhők gyü-
lekeztek, a szél is felerősödött. Mivel a gyerekek kellően el-
fáradtak, boldogan aludtak sátraikban. Csak mi vezetők
vigyáztuk álmukat, hogy az időjárás miatt ne essen bajuk. 

A reggeli eső veszélybe sodorta a zsilipelést. Aztán ki-
derült, hogy nem csak az eső, hanem maga a zsiliprendszer
is. Az alacsony vízállás miatt ugyanis nem működött a zsi-
lip. Csaba nem véletlenül lett vízi vezető, azonnal a meg-
oldást kereste. Némi szervezéssel, baráti összefogással,
autóval, utánfutóval átvittük a hajókat a Nagy-Dunára. A
többiek tömegközlekedéssel tudtak eljutni a vízpartra. Ve-
zetőnk azt is pontosan látta, hogy az időjárás nem veszé-
lyezteti a továbbiakban az indulást. Természetesen igaza
lett, mire hajóba szálltunk kisütött a nap. Százhalombattára
már a Duna sodrása is segítette az eljutást. A mi tagjaink
kevésbé ismerték a folyóvizet, így mindenki izgatottan
várta ezt a napot. Gyönyörű, hatalmas homokpadon kikö-

töttünk egy kicsit megpihenni. Ez az élmény mindenkinek
újszerű volt. 

Battán újabb élmény várt ránk. A Summerfest nyitónap-
jára érkeztünk. Természetesen nem tudtunk annyira elfá-
radni, hogy ne látogassunk el az eseményre. Éppen a
leglátványosabb fináléra értünk oda. A koronát a napra a
gyönyörű, hatalmas tűzijáték tette fel, háttérben a teliholddal. 

A következő, pihenőnapot a pazar, battai strandon töl-
töttük. Mindenkinek jó szívvel tudjuk ajánlani ennek a
strandnak a felkeresését. Nagy-Dunai utunk a következő
napon véget is ért. Lórévnél egy ebéddel egybekötött pihe-
nés után Tass volt a cél. Kicsit izgultunk, hogy eleget emel-
kedett-e a vízállás. Ettől függött ugyan a zsilip működése. 

Alig akartuk elhinni, hogy este 7-kor vízen visszatérhe-
tünk a Kis-Dunára. A legtöbben most zsilipeltek először.
Mondanom sem kell, hogy az élmény felejthetetlen. Sáto-
rozási lehetőség híján, kibéreltünk 2 nyaralót, így ezt az
estét kicsit komfortosabban tölthettük. Köszönet a velünk
lévő „bácsiknak”, mert önként vállalták, hogy vigyáznak a
hajókra a parton. Az ő komfortfokozatuk kissé lejjebb volt! 

Hazai vizeken másnap már Becsére értünk, a „Cárhoz”.
Szombat lévén természetesen buli volt. Szerencsére retro.
Az egész hét megkoronázásaként a legnagyobb egyetértés-
ben éjjel 1 óráig együtt táncolt fiatal, s „öreg”. 

A vasárnapi hazaérkezéssel véget ért túránk. A csapat
nagyon jó volt, hamar összeszoktunk. Az ellátásért én vál-
laltam a felelősséget, és a visszajelzések szerint maradék-
talanul teljesítettem is. Mindenki elégedetten, fáradtan
búcsúzott egymástól. A természeti csodák, a csapat, az éj-
szakai kártya partik, a hangulat, a viccek, a nevetések fe-
lejthetetlenek. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a Drevenka családnak,
hogy egy hétre önzetlenül rendelkezésünkre bocsátották te-
herautójukat, amivel a logisztikát könnyebben megoldhat-
tuk. Sajnos lassan a nyár véget ér, de az élmények sokáig
beszédtémát, töltődést adnak nekünk. Reméljük, jövőre
újra együtt kirándulunk! 

Cikkemmel szerettem volna felkelteni az Önök érdeklődé-
sét is. Természetesen bátran lehet hozzánk csatlakozni, hiszen
ez a lehetőség mindenki számára elérhető. Térítésmentesen
péntekenként 17 órától, szombatonként 9 órától a mártoni csó-
nakháznál várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt!

Sárközi Tünde, Bíró Csaba

8



9

SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE,
SZIGETSZENTMÁRTON 2019

A
ugusztus 19-én volt a hagyományos Duna-parti
megemlékezés Szt. István királyunk és a magyarok
államalapításának tiszteletére. 

A programot a Mártoni Fúvósok "klasszikus", nagyszerű
zenei blokkja kezdte hét órakor. Közben, az est közeledtével
megjelentek a feldíszített csónakok is, hogy a rendezvényt
hangulatos felvonulásukkal tegyék emlékezetesebbé. 

A fúvósok után hangzott el a himnusz, majd Lerner
Henrik polgármester köszöntője. 

Ezután kis ünnepség következett, melyen Schuszter
Andrea képviselő és Kriszt Judit jegyző díszpolgári oklevelet
adott át Lerner Henriknek negyedszázados polgármesteri,
önkormányzati munkájáért, valamint Szigetszentmártonért
emlékérmet Feketéné Eszti néninek több évtizedes szaka-
datlan tevékenységéért falunk javára.

Az est folytatásaként a mártoni tánccsoport következett,
kik tőlük megszokott temperamentumban adták elő színes
műsorukat, miközben tűzoltóink hatalmas tábortüzet
gyújtva tették még látványosabbá az estét. 

Ezután következett a sokak által várt Mária Evangéli-
uma csodálatos oratórikus előadása. 

Az előadást – hagyományainkhoz híven – egy hatalmas
tűzijáték követte, majd Tibi & Satya Band retro bulija zárta
a csodálatos estét.
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HELYESBÍTÉS
2019. évi helyi EP választás előző számunkban 
megjelent választási összesítőből lemaradt a 
DK eredménye, melyet most pótolunk.

Szavazati összesítő

párt 1. szavazókör 2. szabazókör összesen

DK 96 92 188



11

HIRDETMÉNY 
 

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE  
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT. 
 
 

A szavazás napja: 
 

2019. OKTÓBER 13. 
 

A szavazás  
6:00 órától 19:00 óráig tart. 

 
 

Névjegyzék 

A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, 
valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. 

 

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatal) tekinthető meg. 
 

 

Ajánlás 

A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9-ig jelöltet ajánlhat. 
 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. 
 
 

Szavazás 

A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat. 
 

A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. 
 

Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, 
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,  
2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat. 

 

 

 

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, 
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. 

 

 

 
Nemzeti Választási Iroda 
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HIRDETMÉNY
A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

A szavazás napja:

2019. OKTÓBER 13.

A szavazás
6:00 órától 19:00 óráig tart.

Névjegyzék

A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel,
aki kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételét.

A kérelmet 2019. szeptember 27-ig lehet benyújtani.
A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe

történt felvételükről is értesítőt kapnak.

Ajánlás

A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár
2019. szeptember 10-ig ajánlhat listát.

Egy választópolgár több listát is ajánlhat.

Szavazás

A választópolgár személyesen,
az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgárnesteri hivatalban működőhelyi választási irodához,

vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda


