
VI. évfolyam 1. szám, 2017. április Az újság fejlapot Fodor Eszter tervezte.

A 2016-os õsz kedvezõ idõjárása lehetõvé tette a még hátralévõ kültéri munkák
folytatását, így a járda építését a Fõ úton a vasúti átjáróig, valamint a központi isko-
lával szemben is. Az iskola homlokzati részén sikerült befejezni a renoválást és a
festést. A fagyizó és az óvoda között saját készítésû térkõvel fedtük le a parkolót.

A temetõben 49 urnasírhelyet készítettek el
az Önkormányzat dolgozói.

Október 23-án Nemzeti Ünnepünket a
Mûvelõdési Házban tartottuk, majd este
Fekete Nándor orgonamûvész adott
koncertet, melynek bevételébõl a

templom felújítását támogatja a
református egyház.

Halottak és
Mindenszentek
napja elõtt a te-
metõbenáltalános
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takarítást tartottunk, 8 db 1100 lite-
res konténert biztosítottunk több
héten keresztül a régi elhasznált
kellékek, növényi hulladékok el-
szállításához. A hagyományos Ad-
venti koszorút a szökõkút kávájára
állítottuk fel, és ezzel egy idõben el-
kezdõdött az ünnepi világítás kiépí-
tése a faluközpontban, amelyet
Oláh István végzett el. Köszönet ér-
te! Az ünnepek elõtti készülõdés
mellett volt �hétköznapi� munka is.
Új platánfasort ültettünk a Körtóval
szembeni részre a Zrínyi utcában, a
Vecsei út mellé is új fák kerültek,
valamint a temetõben is sikerült fá-
kat és cserjéket ültetni, összesen
160.000 Ft értékben.

Márton-napi ludaskásafõzéssel,
kirakodóvásárral kezdõdött a meg-
emlékezés falunk névadójának,
Szent Márton születésnapjának
1700 éves évfordulójáról. Itt szeret-
ném megköszönni Németh Sán-
dorné, Kati néni munkáját, aki nem-
csak ilyenkor, de szinte minden
rendezvényünkön rengeteget segít
és aktívan részt vesz, köszönjük
Kati néni!

Délután Czuczor Teca �Itt élek,
mesélek� címû könyvének bemuta-
tója volt a Mûvelõdési Házban. A
könyv képekkel, ízes mondatokkal
mutatja be községünk 1905�1965
közötti történetét. Csak gratulálni
tudok a hatalmas munkához, aján-
lom minden Kedves Olvasónak ezt
a szépen szerkesztett könyvet, for-
gassák minél többen!

Még a Márton-naphoz kapcsoló-
dott Sümegi Alexandra képkiállítá-
sa és a Holló együttes mûsora is.
Este az elõbb említett együttes fo-
lyamatos közremûködésével a
szokásos lampionos felvonulás és
az általános iskolások mûsora zár-
ta a megemlékezést. Iskolásainkat
Törökné Novadovszki Nelly igaz-
gatónõ készítette fel, szép volt, kö-
szönjük!

Még az év vége elõtt folytattuk a
kátyúzást a KRESZ-park mellett és
az Ady Endre utcában. Elkészült a
vasúti átjáró is, aszfaltozták az utat,
a régi kátyús, köves átjáró meg-
újult.

November 20-án köszöntöttük fa-

lunk nyugdíjasait a Mûvelõdési
Házban Leblanc Gyõzõ operett mû-
sorával.

A falu karácsonyfáját Staub Mi-
hály segítségével tudtuk kivágni,
szükség volt a munkagépre, mert
csak így tudtuk kivenni a fát a vil-
lanyvezetékek közül, hogy ne sérül-
jön meg semmi. Köszönöm a segít-
séget, Misi!

A karácsonyi mûsort a Mûvelõdé-
si Házban tartottuk, vendégül láttuk
a falu apraját-nagyját, kenyérlán-
gos, narancs, szaloncukor, tea, for-
ralt bor volt a kínálat az épület ud-
varán. Remélem, mindenki jól érez-
te magát. A szervezésben és a le-
bonyolításban sokat segítettek a
képviselõk, köszönöm mindannyi-
uknak a munkát.

Az év végi nagy hidegben foko-
zott figyelmet fordítottunk az egye-
dülálló idõsekre, próbáltunk segíte-
ni mindennapos gondjaikon. A befa-
gyott Körtóban és a Vadas csator-
nában sikerült levágni és eltüzelni a
nádat és a száraz növényzetet.

Sajnálatos módon az év végén
leégett egy csatornaparti lakott ház,
melynek tulajdonosát a Szalki Fo-
gadóban tudtuk elhelyezni, amíg
megoldódott lakhatása.

A nagy hideg beindította a külte-
rületi fakivágást, lopást. A polgár-
õrök és a körzeti megbízott állandó
ellenõrzése, járõrözése ellenére
mindig más helyrõl folytatódott a
lassan ipari méretû falopás. Itt sze-
retném megjegyezni, szerintem
szükség lenne újra a mezõõrre,
hisz ha tudják, hogy nincs, kocká-
zat nélkül járhatják a határt a tolva-
jok, és nemcsak a falunk tulajdonát
képezõ fákat vágják ki, hanem a la-
kosság erdeiben is nagy kárt
csinálnak!

December végén megszûnt Ka-
szás László munkaviszonya. 17
évig volt falugazdász településün-
kön. Köszönjük ezt a hosszú szol-
gálatot a falu nevében, és sok si-
kert kívánunk az elkövetkezõ évek-
hez! Új falugazdászunk Fang Olga.
Munkába állásáig akinek segítség-
re van szüksége, Kunszentmikló-
son Mohácsi Sándorhoz fordulhat
(telefonszáma: 06-70/317-45-18).

Az év elején egy nagyon gyors
lefolyású, súlyos betegségben el-
hunyt Pataki Péter tûzoltóparancs-
nok. Súlyos veszteség érte a csalá-
dot, a falut és a Szalkszentmártoni
Önkéntes Tûzoltó Egyesületet.
Munkáját nagy tudással, szeretettel
végzõ bajtársunktól búcsúzott a
végtisztességtevõ gyülekezet a te-
metésén. Nyugodj békében, Peti!

Januári hír még az 5213-as út (a
szabadszállási út) mellett lévõ sze-
méthalmok felszámolása. A Duna-
nett Kft.-vel folytatott hosszú alku-
dozás után sikerült eltüntetni a ha-
tárt csúfító szemétdombokat és újra
kihelyeztetni 5 db 1100 literes hulla-
dékgyûjtõ konténert! Sajnos ilyen
szemetelés, ami megfigyelhetõ
ezen a területen, még a Vadasi par-
kolóban is állandóan visszatérõ
probléma. Mások által eldobált sze-
metet kell rendszeresen össze-
szedni az Önkormányzatnak. Saját
környezetünket tesszük tönkre!
Február elején sikerült kijuttatni a
szociális tüzelõt a rászorulóknak,
360 q barnaszenet kapott összesen
85 család.

Még a szabadszállási úthoz kap-
csolódó hír, hogy sikerült egy busz-
megállót építeni a Koszta Mihály
vendégháznál, ez már a 11. új
buszmegálló, amit önerõbõl építet-
tünk fel, és még a Piactérnél lesz
egy új, impozáns váró!

Jelenleg a Vadasi temetõ kitaka-
rítási munkálatai vannak folyamat-
ban. Hosszú évek óta nem végez-
tek érdemi munkát a temetõben, és
így elgazosodott, elvadult a terület.
Rendezni kell a temetõt, hisz hoz-
zátartozóink nyugszanak itt, legyen
méltó hozzájuk a sírkert.

Hamarosan elkezdõdik az 51-es
út melletti buszváró és környezeté-
nek kivilágítása, majd ezután a
gyalogjárda építése is.

Március 29-én tartjuk a közmeg-
hallgatást a Mûvelõdési Házban,
melyre mindenkit szeretettel vá-
runk.

Minden kedves Olvasónak Bol-
dog Húsvéti Ünnepeket kívánok!

Káposztás Tibor
polgármester
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Önkormányzati hírek
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Anyakönyv � Konyha

Anyakönyvi hírek
Születések

László Sára Zsófia 2016.10.03. a.n.: Kovács Judit
Klein Antal 2016.10.15. a.n.: Gyurkovics Andrea

Csilla
Balla Tamás 2016.10.16. a.n.: Szentiványi Fanni
Locskai Málna Gréta 2016.10.26. a.n.: Hartmann Franciska

Éva
Erdélyi Tifani Kamilla 2016.11.06. a.n.: Nép Tímea
Sztojka Fruzsina Ildikó 2016.12.17. a.n.: Sztojka Diána Regina
Jakab Brendon Laurent 2016.12.26. a.n.: Bédi Ramóna
Rafael Raul Efraim 2017.01.06. a.n.: Rafael Hermina
Kulcsár Kevin 2017.01.12. a.n.: Szarvas Szabina
Koncz Milán 2017.01.12. a.n.: Tóth Judit
Vorgics Vivien 2017.01.16. a.n.: Halma Valéria
Fekete Gábor 2017.01.17. a.n.: Galyas Szilvia
Staub Erik 2017.02.02. a.n.: Malzseniczki Mária
Cselényi Botond Gyula 2017.02.03. a.n.: Mihók Etelka
Hodik Villõ 2017.02.08. a.n.: Dr. Petró Henrietta
Jakab Réka 2017.02.11. a.n.: Tari Annamária
Wiedermann Lara Izabella 2017.03.03. a.n.: Romvári Beatrix
Petkov-Kriston Zoé 2017.03.14. a.n.: Szekeres Andrea

Melinda

Házasságkötések
Petkov-Kriston László és Szekeres Andrea Melinda

2017. január 17.

Elhunytak
Egner Péter (1950.04.06.) Elhunyt: 2016.09.10.
Lengyel Istvánné (1933.06.01.) Elhunyt: 2016.10.02.
Stumfold József Istvánné (1949.03.14.) Elhunyt: 2016.10.07.
Borbély Károly (1930.03.22.) Elhunyt: 2016.10.27.
Mészáros István (1947.09.15.) Elhunyt: 2016.11.08.
Mikus Istvánné (1939.03.25.) Elhunyt: 2016.11.20.
Jakab Gusztáv (1950.12.25.) Elhunyt: 2016.12.14.
Bányai Lászlóné (1928.12.01.) Elhunyt: 2016.12.17.
Pataki Péter (1975.07.15.) Elhunyt: 2017.01.03.
Durvay Gyula (1953.06.22.) Elhunyt: 2017.01.06.
Hegedûs László Sándor (1942.09.01.) Elhunyt: 2017.01.09.
Leskó Jenõ Géza (1954.07.27.) Elhunyt: 2017.01.14.
Keller János (1952.07.23.) Elhunyt: 2017.01.23.
Balogh Károly (1943.09.02.) Elhunyt: 2017.01.24.
Varga Mihályné (1940.04.15.) Elhunyt: 2017.02.12.
Borbás József (1955.07.02.) Elhunyt: 2017.02.17.
Hartmann Györgyné (1961.08.17.) Elhunyt: 2017.02.28.
Fábián Vanda (1999.09.16.) Elhunyt: 2017.03.09.
Tóth Sándorné (1925.01.18.) Elhunyt: 2017.03.10.
Skrenyó János (1934.07.23.) Elhunyt: 2017.03.26.

Szalkszentmárton Község idõszakos kiadványa

Felelõs szerkesztõ: Tiboldi Éva Ágnes

E-mail: info@szalkszentmarton.hu

Posta: 6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2.

Nyomda: Press+Print Kft.

2340 Kiskunlacháza, Gábor Á. u. 2/a

Tel.: 06-24-433-433

Szalkszentmártoni Polgár-
mesteri Hivatal � Konyha

Ebben a cikkben a konyha mûködését, a jövõ-
beni változásokat szeretném megismertetni az
újság olvasóival.

A konyha a közétkeztetésre vonatkozó 37/2014.
(IV. 30) EMI rendelet elõírásainak megfelelõen
étkezteti a község óvodás- és iskoláskorú gyere-
keit, a polgármesteri hivatal alkalmazottait, peda-
gógusokat, nyugdíjasokat. A rendelet lényege:
egészséges táplálék biztosítása, kiemelve a só-
és cukorfogyasztás mérséklése, teljes kiõrlésû
kenyér és pékáru megismertetése, friss zöldség
és gyümölcs alkalmazása. Itt szeretném kiemel-
ni (tévhit), hogy a sóhasználat visszaszorítása
nem azonos az íztelen fogalmával, ugyanis a
sót, mint ásványi anyagot próbáljuk kiegészíteni
különféle ízfokozókkal, pl. zöldfûszerekkel. Ezzel
is ízletesebbé lehet tenni az ételt.

A hagyományos ételek mellett egy-egy újdon-
ságot is becsempészünk az étlapra, kisebb-na-
gyobb sikerrel.

A rendelet elõírja az ellátottak felé a tájékozta-
tási kötelezettséget, az étlapot minden héten fris-
sítjük, mely megtalálható a Polgármesteri Hivatal
és az Általános Iskola honlapján is.

Ezúton szeretném tájékoztatni a község lakóit
és a kedves szülõket, hogy az étkezéssel kap-
csolatos észrevételeiket, javaslataikat, ebédren-
deléseiket a következõ telefonszámon tehetik
meg: 06/76 850 573, 06/30 408 6035.

Az étkezés lemondását a tárgynap elõtti na-
pon 9 óráig tudjuk figyelembe venni, egyébként
ki kell fizetni.

Ebédbefizetés a Polgármesteri Hivatalban
minden hónap elsõ hetében lehetséges.

Változás: A konyha tárgyi és személyi feltéte-
lei lehetõvé teszik külsõ étkezõk fogadását.

Mindenki, aki szeretne ebédet igényelni, a
Polgármesteri Hivatalban kérheti, ill. tájékozta-
tást a fenti telefonszámokon is szívesen adunk.

Minden étkezõt szeretettel, finom ételekkel
várunk!

Vizi Zsuzsanna
élelmezésvezetõ
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Könyvtár

Könyvtári tarkabarka
Szokták mondani � A jót könnyû megszokni�
Valóban, mára már természetessé vált, hogy kellemes kör-

nyezetbe, sok új könyv közé és sokkal hosszabb nyitva tartás
alatt jöhet mindenki a könyvtárba.

Mindezek mellé sokféle és színes programsorozat is vár
minden érdeklõdõt.

Az idei évben is volt már szerdánként �iskola a könyvtár-
ban�, és nagysikerû fonó szakkör is. A gyerekek szerdánként
a szakkörök után egyenesen a könyvtárba jönnek, ahol nyu-
godtan tudnak uzsonnázni, leckézni, beszélgetni, olvasgatni,
kölcsönözni is. Aszülõk bármikor jöhetnek értük 15.00 és 18.00
óra között, mi vigyázunk rájuk.

A szakkörös �asszonyságok� remek hangulatban tanulják a
papírfonás minden csínját-bínját Alenától, és közben valóságos
remekmûvek készülnek, amelyekbõl a tavasz folyamán kiállí-
tást is szeretnék csinálni.

Hétfõnként rendszeresen jöttek a picurkák is anyukájukkal
Klárika baba-mama foglalkozására, ahol együtt tanulták és
gyakorolták a babákkal való játékosan fejlesztõ gyakorlatokat.

A januáriKazinczy versenyen az alsós és a felsõ tagozatos
gyerekek is remekeltek.

A hónap végén elõadást hallgathattunk az Egészséges
életmódról a kiskõrösi Harmónia Egészségcentrum elõadójá-
tól. Pár nappal késõbb Maja tanította nekünk �Hogyan legyek
szép?� címmel a nõiség mítoszát.

Februárban kézmûves foglalkozást tartottunk a kicsiknek,
délelõttönként pedig könyvtárhasználati órák keretében is-
merkedhettek meg az iskolások a könyvtár mûködésével.

Majával közösen kerestünk válaszokat, amelyek megtalálá-
sában egy ezoterikus társasjáték is segített: �Üzenet� címmel.

Aki rászánja magát, hogy kérdezzen a játékban, az számítson
rá, hogy minimum két órát itt fog tölteni velünk.

Március elején �meseszövõ� vendégünk volt Pável István
személyében, aki nem mástól, mint Boldizsár Ildikótól tanulta a
mesterséget. A 4. és 5. osztályosoknak tartott meseterápiás
foglalkozást, de a 8. b osztályosoknak is mesélt, utána pedig
közösen próbálták megfejteni a mesében lévõ szimbolikus jele-
ket és a mese nyújtotta tanulságot.

Március 09-tõl 19-ig egy csodálatos kiállítást lehet megtekinteni
amûvelõdési ház nagytermében, amelyet a verebi könyvtáros kol-
léganõnek köszönhetek. Összesen 50 képen lehet gyönyörködni
a vitézi viseletekben, amelyeket Somogyi Gyõzõ mûvész úr raj-
zolt és festett, és amely a �Százmagyar huszár� címet viseli.

Új szakköröket is szeretnék indítani, ha lesz rá igény. Gyógy-
növényismeretre már van vezetõ és jelentkezõk is, de várom a
javaslatokat is, mire lenne igény?

Márciusban két nagyon érdekes író-olvasó találkozó is lesz
a könyvtárban:

24-én (pénteken) délután 5 órától: Borzák Tibor újságíró
mesél majd Petõfi titkairól, 27-én (hétfõn) délután 5 órától:
�Ami Szalki-szigetünk� címmel Éberhardt Béla bácsi mesél
majd az érdeklõdõknek, akik remélhetõleg sokan lesznek!

Március gazdag programokban: 22-29-ig �Internet Fiesta�
néven fut a megyei könyvtár által szervezett programsorozat,
amelynek keretében lesz úti beszámoló, játékos térképismeret,
internetes játékok és totók is.

Akik a legtöbb programon részt vesznek, ajándékot is kap-
nak majd! Máris lehet nálam jelentkezni! Játsszunk, örüljünk,
gondolkodjunk együtt!

Mindenkit Vár a Könyvtár!

Csikosné Bozóki Edit
könyvtáros

Kazinczy verseny Magyar Kultúra Napja

Kazinczy versenyEgészséges életmód elõadás
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Óvoda

Tavasztündér égi kéken
Napsugárral játszik éppen
Napsugarak sorakoznak
Tündérszóra versenyt futnak

(Uzonyi Pál: Tavaszt zeng)

A Bóbita Óvoda gyermekei is segítették a tavasz eljövetelét
egy jó hangulatú, télbúcsúztató farsangi rendezvénnyel. A far-
sangi mulatság az óvodások mûsorával kezdõdött, majd a
Répa-Retek duó dalaira táncoltunk.

Köszönjük az együttmûködõ szülõknek a részvételt és a hoz-
zájárulásokat a büféhez.

Külön köszönjük Dérné Veresegyházi Erikának a csillámteto-
válást, Czuczor Tecának az arcfestést, Jenei Edinának a mé-
zeskalács szemüve-
geket, Vidók István-
nak és barátainak a
zenei aláfestést.

A tavasz érkezé-
sével egyre többet
lehetünk a szabad-
ban.Ahhoz, hogy ezt
biztonságosabban
tehessük meg, a
fenntartónk meg-
kezdte a kerítés javí-
tását, udvar rende-
zését.

Az idén is csatla-
koztunk az Intézmé-
nyi Bozsik Program-
hoz, mely céljaként
tûzte ki a tehetségek
felkutatását, kiemelt
foglalkoztatását.
Minden szintnek és lépcsõnek speciális szerepe és jelentõsége
van. Nemzetközileg is elismert korosztályos programot ad. Az
óvodások számára célja a játéköröm biztosítása, a mozgás,
mozgásos játékok megszerettetése, a tehetséges gyerekek
áramoltatása a sportszervezetekbe. A Bozsik Program a rész-
vételért sportszereket vásárol óvodánk számára. A februári
sportrendezvényen intézményünk nagyon jól szerepelt. Óvo-

dánk büszke lehet: Durvay Zsanettre, Duzmath Olivérre,
Kontra Zsókára, Németh Gáborra, Szegedi Ramónára,
Valkai Mirára a teljesítményükért! Köszönjük a szülõknek,
hogy elengedték gyermekeiket! Köszönjük továbbá Vinczellér
Csaba és Durvayné Fekete Bernadett közremûködését a szer-
vezésben, utaztatásban, versenyjátékok segítésében.

Óvodai Alapítványunk is megújult kissé. Új kuratóriumi tagok
segítik FenyvesiAndrás és feleségemunkáját. Az új alapító ok-
irat ismét lehetõvé teszi az 1% fogadását ezen az adószá-
mon: 18360354-1-03.

Év végéig még sok program vár óvodásainkra.
Március 15-én a hazafias nevelés erõsítéséhez ellátogattunk

a Petõfi Múzeumba és a szoborhoz.
Minden csoport a saját csoportjában készül a Húsvétra.

Ezen felül elvisszük gyermekeinket a Mûvelõdési Ház Húsvéti
Játszóház programjára is.

Anyák napján az
idén is az anyukák és
nagymamák számára
mûsorral és ajándékkal
kedveskedünk.

A középsõ és nagy-
csoportosok már el-
kezdték szervezni a
csoportkirándulásokat.

Óvodai évzárónkat
június 2-án tartjuk.

Biztosan sokan ész-
revették, hogyazÖnkor-
mányzat honlapján bõ-
vebb információkat talál-
nak az óvodáról is. Az
érdeklõdõk elolvashat-
ják aHázirendünket, Pe-
dagógiai Programunkat
és azSZMSZ-t. Fényké-
peket is találnak rólunk.

Ezen a felületen olvashatnak majd az óvodai beiratkozásról is.
Az iskolai szünetek alatt az óvoda ügyeletet tart. Eddig az

óvodában mértük fel az igényeket ezen idõszakokra. Mostantól
erre a fenntartó Önkormányzat a következõ e-mail címen várja
az igények bejelentését: jeneiedina@szalkszentmarton.hu.

Szekeresné Pinczés Györgyi
óvodavezetõ

HHíírreekk aa BBóóbbiittaa ÓÓvvooddáábbóóll

Farsang

Farsang



Közhírré tétetik 6

Iskola � Petõfi Sándor Emlékkiállítás

Hírek iskolánk életébõl
Minden olvasót szeretettel köszöntök

iskolánk tanulói és dolgozói nevében a
2017-es esztendõben. Intézményünk a

2016/17-es tanévben 190 tanulóval foglalkozik. 10 csoport-
ban folyik az oktatás, emellett 3 napközis és egy tanulószo-
bás csoportunk is van. Több tehetséggondozó és felzárkóz-
tató foglalkozásból válogathattak tanulóink év elején. To-
vábbra is biztosítani tudjuk a gyógypedagógiai ellátást és a
pályaválasztási tanácsadást.

A félév során személyi változások történtek: Szentgyör-
gyi Ákos angoltanár 2017. januárjától Budapesten folytatja
pályáját, az álláshelyet a II. félévtõl Hidasi Judit kolléganõ
tölti be. Március 1-tõl Körözsi Virág német óraadónk kérte
szerzõdése felbontását, helyettesítését igyekszünk a tan-
tárgyfelosztás és órarend módosításával megoldani.

Iskolánk életét próbáltuk minél több tanításon kívüli prog-
rammal színesíteni. Tanulóinkat színházba, cirkuszba,
üzemlátogatásra vittük. A kicsik eljutottak Nagykarácsonyba
a Mikuláshoz, a felsõsök közül 50-en a Balatonnál tölthettek
néhány napot az Erzsébet tábor keretein belül. A nyolcadi-
kosok számára pályaválasztási napot szerveztünk, és részt
vehettek Kecskeméten a Munkaügyi Központ által szerve-
zett börzén. Lehetõvé tettük, hogy a közelünkben mûködõ
középiskolák tájékoztatót tartsanak induló képzéseikrõl.
Bûnmegelõzési elõadáson ismerkedhettek meg új iskola-
rendõrünkkel. Diákönkormányzatunk vezetõi pedig részt
vettek az Országos Diákparlamenten.

A sportot népszerûsítve, újra eljutottak alsósaink a Nagy
Sportágválasztóra, a Magyar Diáksport Napján gyerekek,
felnõttek együtt vágtak neki a 2016 méteres távnak. Isko-
lánk idén is bekapcsolódott a Bozsik Programba, melynek
keretein belül kicsik és nagyok mutathatták be, hogyan fo-
ciznak. A januári fagyok beköszöntével újra elkészült a jég-
pálya, amely a falu valamennyi lakosának lehetõséget adott
a korcsolyázásra. Utóbbi két programért köszönet Vin-
czellér Csabának. Testnevelõnk Rezes János kolléga egy új
sportot szerettetett meg tanulóinkkal, a karatét. A lelkes kis
csapat már túl van az elsõ vizsgán is.

Továbbra is szoros együttmûködésben állunk a Mûvelõ-
dési Házzal, Községi Könyvtárral, Petõfi Emlékmúzeum-
mal. Bizonyítják ezt közös programjaink: könyvtári hét prog-
ramjai, a �Láss a polcok mögé� kiállítás, a Márton-napi pro-
jekthét, vagy a mese világnapjára szervezett múzeumpeda-
gógiai foglalkozás.

Programot szerveztünk az állatok, a takarékosság, a me-
se világnapjára. A kompetenciaalapú oktatást segítve több
projektet, témahetet bonyolítottak le kollégáim. Ennek kere-
tein belül sor került kenyérdagasztásra, kutyabemutatóra,
nemezelésre, Márton-napi lámpás, ill. karácsonyi ajándé-
kok készítésére.

Megemlékeztünk az aradi vértanúk napjáról, az �56-os
forradalomról. Mûsort adtunk Mikuláskor, karácsonykor és
nemzeti ünnepünkön. Fellépéseinket idén alakult kórusunk
teszi színesebbé, melyet intézményvezetõnk: Törökné No-
vadovszki Nelli vezet.

Tanulóink számos körzeti, országos versenyen vehettek,
vehetnek részt, érdeklõdésüknek megfelelõen: szép ered-

ményeket értek el szavaló, �szépolvasó�, matematika ver-
senyeken, történelmi, mûveltségi vetélkedõkön.

Néhány közérdekû információ:
2017. 03. 13-án 17.00 órától iskolánkban az egyházak

képviselõi adnak tájékoztatást az általuk tanított hit- és er-
kölcstan tantárgyról. A leendõ elsõsök szülein kívül szere-
tettel várunk minden érdeklõdõt.

A Korszerûbb Iskoláért Szalkszentmárton Alapítvány
kuratóriuma mindenkinek köszöni 2015. évi adó 1% felaján-
lásait, kérjük idén is gondoljanak iskolánk tanulóira! Adó-
számunk: 18364262-1-03.

Az Alapítvány, a Szülõi Közösség és a nevelõtestület
szervezésében ismét megrendezésre került a �Tavaszi tar-
kabarka� jótékonysági délután 2017. április 7-én.

Kövessék nyomon az iskola facebook oldalát és megúju-
ló honlapját, ahol minden fontos információt megtalálnak.

Pappné Vizinger Mária
intézményvezetõ-helyettes

�Ébred a hajnal sugára,
véle ébred a huszár��*

címmel a Petõfi Sándor Emlékkiállítás márciusra felhívást
hirdetett elsõsorban az oktatási intézmények számára.

A forradalom és szabadságharc idején központi szerep
jutott a huszároknak, ezért a muzeális intézmény az idei
évi nemzeti ünnepi múzeumpedagógiai foglalkozásait a
huszárokra építette.

Az ide látogató csoportok életkor specifikus, sokrétû
foglalkozásain közel 400 helyi és idegen gyermek és fiatal
vett részt!

A 112 vers házának bemutatása mellett huszárcsákós
ceruzatartót vagy nemzeti szélforgót készítettünk, ágyú-
golyót gurítottunk, kardot forgattunk, �huszárvágtáztunk�,
várat bombáztunk és alkalomadtán verbunkos táncot is
jártunk!

Köszönjük a részvételt!
Sóbujtó Klára

*Részlet Petõfi Sándor: Tolvaj huszár címû versébõl

Diáksport nap
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Védõnõ � Recept

Csecsemõkornak nevezzük a 0-1 éves korig tartó idõszakot a
gyermek életében. Ez alatt az egy év alatt óriási változáson, fej-
lõdésen megy keresztül a baba, mind a súlygyarapodás, a
hossznövekedés,mind amozgásfejlõdés, az értelmi fejlõdés és
a játék terén. Ezért nagyon fontos, hogy az életkorának megfe-
lelõ játékot válasszuk. Bizony nem köny-
nyû feladat szülõként, nagyszülõként a
legjobb játékot kiválasztani. A játékboltok
kínálata óriási, de sok olyan játék találha-
tó a boltok polcain, mely a szemnek gyö-
nyörû, de funkciójában már nem is olyan
hasznos.

A legideálisabb elsõ játék egy szép
színes kendõ, melyet nézeget, figyelmét
felkelti, késõbb tapintani tudja.

4-6 hónapos korbanmár nem csak né-
zegeti játékait, hanem szeretné megérin-
teni õket. A jó játék számára az, ami könnyû, kézben tudja tar-
tani, színes, nem balesetveszélyes és könnyen tisztítható.

Féléves korramár a legtöbb csecsemõ hasra és visszafordul.
Amozgás egy folyamatos örömforrás számára, a sok gyakorlás-
sal egyre magasabb szintû mozgásformákat tanul meg. Ezért
nagyon fontos, hogy elegendõmozgásteret biztosítsunk számá-
ra. A földön elhelyezett játszószõnyeg ideális és biztonságos,
mely ne legyen nagyon puha, mert ez nehezíti a mozgását.

Ababa játszóhelyére ne tegyünk túl sok játékot.A labda alapjá-

ték, amit gyermekkorunktól felnõttkorunkig használunk.Guríthatja,
ha kisebb méretû, kezében tartja és helyváltoztatásra ösztönzi.

7-9 hónapos korban a játéktevékenységére jellemzõ az is-
mételgetés, a tárgyak ki-be rakosgatása, a játékok egymáshoz
ütögetése. Amûanyag pohársor, dobozok egymásba illesztése

kedves játék lehet. A mozgás, mint játék
továbbra is nagyon fontos számára, a kú-
szás, a mászás gyakorlása. A mászás
nem csak a mozgásfejlõdés szempontjá-
ból fontos, hanem az idegpályák érésére
vonatkozóan is, melyek a gondolkodás, a
figyelem, a beszéd fejlõdésében játszanak
szerepet.

Fontos megemlíteni a bébikompot, amit
a járni még nem tudó csecsemõknek talál-
tak ki. Ez az eszköz nem segíti a csecse-
mõ mozgásfejlõdését, megterheli a gyer-

mek gerincoszlopát, beavatkozik a mozgásfejlõdés ütemébe,
és így gátolja annak természetes alakulását.

Nem ejtettem szót eddig az érzelmekkel kapcsolatos játé-
kokról, pedig az is nagyon fontos az elsõ életévben.A közös já-
ték a felnõttekkel az érzelmek �gyakorlásának� és �tanulásának�
terepe! Ringasd a babádat, beszélj hozzá sokat. Mondókázz
vele az öledben ülve!

Mizseiné Czigler Judit
védõnõ

DDEEDDÖÖLL EE LLÕÕ
Ölbeli játékok, népi mondókákkal,

kisdedeknek
�Az anya nemcsak testét adja gyermekének,

lelkét is a magáéból építi fel�� (Kodály Zoltán)

Minden hónap elsõ hétfõjén
délelõtt 10 órától

� Baba-mama fórum keretén belül �
DEDÖLELÕ

foglalkozásra várjuk szeretettel
a szülõket 3 év alatti csemetéjükkel!

A foglalkozás díjtalan, témája illeszkedik az ünnepek-
hez, népi hagyományokhoz, aktuális kérdésekhez!

A pontos dátumokat folyamatosan frissítjük,
hirdetjük, megosztjuk.

Helye: Községi Könyvtár,
6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér 17.

A foglalkozást vezeti: Sóbujtó Klára � pedagógus

Elérhetõség:
Tiboldi Ágnes � szervezõ,

telefonszám: 06-20 / 2650460
Játszunk és tanuljunk együtt!

A csecsemõkor játékai

�Tsemegetsinálóknak��
A márciusi huszárokhoz és a verbunkos magyar

nótához már csak egy kis édes Kossuth-kifli hiány-
zott, amit a március 15-én hozzánk ellátogatók meg is
kóstolhattak az Édes Álom Cukrászda jóvoltából. A
diós-mandulás édességet Kossuth Lajos szívesen fo-
gyasztotta, innen kapta nevét 1848-ban az otthon is
egyszerûen elkészíthetõ finomság!

Kossuth kifli
Hozzávalók 8 adaghoz: 20 dkg vaj, 18 dkg finomliszt, 20

dkg porcukor, 4 db tojás, 1 késhegynyi sütõpor, 1 citrom
héja (lereszelve), 10 dkg dió vagy mandula a tetejére.

Az olvasztott vajat a cukorral habosra keverjük, majd
hozzáadjuk a négy tojássárgáját egyesével, jól kikeverve.
A citromhéjat is beletesszük!

A tojásfehérjéket kemény habbá verjük és óvatosan
beleforgatjuk a vajas-cukros-tojásos masszába! A sütõ-
port a liszttel jól elkeverjük és hozzászitáljuk az eddigiek-
hez! Vajjal kikent, lisztezett tepsibe simítjuk a tésztát kb.1
cm magasan!

A tetejét megszórjuk durvára vágott (mozsárban tört)
dióval vagy mandulával!

Elõmelegített sütõben 160-180 fokon, fél óra alatt meg-
sütjük. Miután kihûlt, pogácsaszaggatóval félholdakat (kif-
liket) szaggatunk belõle!

Jó étvágyat kívánok! Sóbujtó Klára
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Mûvelõdési Ház

Az elmúlt év vége programokban gazdag idõszakot nyúj-
tott a kikapcsolódni vágyó lakosság számára.

Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából
Márton-héttel emlékeztünk meg a tours-i püspökrõl, ami
2016. november 6-tól 12-ig tartott.

November 6-án került megszervezésre Szalkszentmár-
ton és Tass Község Képviselõ-testülete között megrende-
zett játékos vetélkedõ, mely egy visszahívás volt a 2015-
ben Tasson megtartott játékra.

Szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy a játék-
ban résztvevõ polgármester urak, képviselõ-testületi tagok
és a nézõk is jól szó-
rakoztak ezen a va-
sárnap estén. A ve-
télkedõ során láthat-
tuk a játékosokat tán-
colni, dúdolni, extrém
helyzetekben activi-
tyzni, kukoricával lu-
dat tömni, lopótökkel
bort fejteni. A vetél-
kedõ eredménye:
147�131 pontok
alapján Szalkszent-
márton Község Ön-
kormányzata Képvi-
selõ-testülete vehet-
te át a vándorkupát,
amely a Polgármes-
teri Hivatalban várja a következõ fordulót, ami 2017-ben
Tasson kerül megrendezésre.

Márton-hét második napján a Bóbita Óvodába látogat-
tunk, hogy a gyerekekkel lámpásokat készítsünk, hogy min-
den kisgyermek kezében lehessen lámpás a szombati fel-
vonuláson.

Szerdán Orosz Adél nemezelõ látogatott a Mûvelõdési
Házba, hogy az általános iskolás gyerekekkel nemez libá-
kat és Szent Mártont ábrázoló terítõt készítsen. Ezúton sze-
retném megköszönni a gyerekek aktív részvételét és a pe-
dagógusok segítségét.

Szombaton reggel Némethné Kati néni üstbe helyezte a
libákat, hogy a hagyománynak eleget tehessünk, és délben
ludaskását ehessünk. Ezt a sok önzetlen segítséget, amivel
Kati néni programjainkat színesíti � több száz palacsinta,
szilvás gombóc és nudli fõzés vagy a Márton-napi ludas
ebéd � szerettük volna megköszönni szerény ajándékunk-
kal, amit polgármester úr adott át ezen a napon. A finom
ebéd elfogyasztása után 14 órakor Czuczor Teca �Itt élek,
mesÉlek� címû könyvének bemutatójával kezdõdött a prog-
ram. A könyv születésének, képek gyûjtésének történetérõl
és még sok izgalmas kérdésrõl Sóbujtó Klára kérdezte Te-

cát. Ezt követõen Sü-
megi Alexandra kép-
kiállításának megnyi-
tóján Csikosné Bozó-
ki Edit tanárnõ eleve-
nítette fel régi emlé-
keit diákjáról, Szaszá-
ról. A Szalkszentmár-
toni Néptánc Egyesü-
let és a Szalki Sze-
derinda Néptánc Egye-
sület tánca is színesí-
tette mûsorunkat. A
táncot a Hollóének
Hungarica Együttes
koncertje követte.
Már a név is miszti-
kus, hát még a zene.

Középkori duda, buzuki, furulya, középkori dob, csörgõk, és
rengeteg jókedvvel, mókával, örömmel érkezett Szalkszent-
mártonba az együttes, akik a koncertet követõen a Lámpás
felvonulásra is elkísértek bennünket, és fantasztikus hangu-
latot varázsoltak az este résztvevõi számára. A lámpás já-
rást követõen a Petõfi Sándor Általános Iskola Dráma és
Irodalom Szakkör és a MartinuS KóruS mûsora zárta a Már-
ton-hét utolsó napját.

November 19-én településünk nyugdíjasait zenés dél-
utánra hívtuk, amire szép számmal el is jöttek. Meglepetés
vendégünk Leblanc Gyõzõ és felesége Tóth Éva volt, akik

A Mûvelõdési Ház elmúlt eseményei
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Mûvelõdési Ház � KÖSZI

örökzöld slágerekkel és operett dalokkal szórakoztatták a
megjelent vendégeket.

December elején adventi kézmûves foglalkozás kereté-
ben mézeskalács-házakat díszíthettek az iskolás gyere-
kek. Az itt díszített és a családok által készített házakból a
Falukarácsonyán Mézeskalács falut épített Gulyásné Hor-
váth Tünde, akinek segítségét ezúton is szeretném meg-
köszönni.

Február végén Farsang-hetet tartottunk az általános is-
kola alsó tagozatos osztályaiban. Minden nap ellátogattam
egy osztályba, ahol felidéztük a farsangi népszokásokat.
Énekeltek, farsangi totót tölthettek és farsangi fánkot ehet-

tek a gyerekek. Mivel minden gyermek már nagyon várta a
tavaszt, téltemetéssel felelevenítettünk egy régi népszo-
kást, így Kiszebáb-égetéssel búcsúztattuk el a telet.

Tavasszal is várjuk kedves látogatóinkat programjainkra.
� 2017. május 1-jén Majálisra. Helyszín: Kerek-tó.
� 2017. május 6-án Hüllõbemutató. Helyszín: Mûvelõ-
dési Ház.

� 2017. június 3-án Gyereknapra. Helyszín: Mûvelõdési
Ház.

� 2017. június 4-én Trianoni megemlékezésünkre.
Helyszín: Országzászló, Szent Márton tér.

Mészáros Szilvia

Közhasznú Egyesületünk 2016-ban ünnepelte nyolcadik
születésnapját: tavaly 89 fõs tagsággal mûködtünk, ifjúsági,
felnõtt és pártoló tagjaink vannak, munkánkat középiskolá-
sok közösségi szolgálat keretében segítették. Állandó be-
vételünk a tagsági díjból származik, mely életkortól függõen
havi 100, illetve 50 Ft. Emellett minden évben az Önkor-
mányzat civil szervezeteket támogató pályázatán részesü-
lünk támogatásban. Az idõjárási viszonyok függvényében,
tavaly 9 alkalommal megrendezett bolhapiacunk szintén
bevételt jelent számunkra. Szokásos évi elsõ rendezvé-
nyünk, a Tavaszköszöntõ
jótékonysági bál szintén
jelentõs bevételt eredmé-
nyez, mind a támogatók-
nak, mind a bálozóknak
köszönhetõen. Évente
egyre jelentõsebb az az
összeg, mely a személyi
jövedelemadó 1%-ának
felajánlásából származik.
Itt szeretnénk mindenki-
nek köszönetet mondani,
aki a tavalyi évben min-
ket támogatott.

A bevételeknek kö-
szönhetõen a tavalyi év-
ben is több dolgot sikerült
megvalósítani. Virágágyást
alakítottunk ki a 2015-ben általunk felállított, Dunavecse fe-
lõli köszöntõtáblánál. A Központi Óvoda udvarára 13 díszfát
és cserjét vásároltunk. Felállításra kerültek a két játszótér-
nél az általunk vásárolt biciklitárolók. A szeptember 17-ei
KÖSZI-nap alkalmával felavattuk a Szabadszállás felõli dí-
szes köszöntõtáblát, melyet a másik táblához hasonlóan
Bakos Gyula készített. Két újabb szabadtéri fitneszeszközt,
valamint egy kosárlabdapalánkot vásároltunk (kihelyezé-
sükre az idei évben kerül sor). Az õszi rendezvényünkön
adtuk át a hagyományosnak tekinthetõ Kulturált Környezet
és Szép Kert díjakat. Összesen közel másfélmillió forintot
költöttünk a falu szépítésére.

2016. évi díjazottaink:
Kulturált Környezet díjazottak: Maticsné Pandúr Erika

(Arany János u.), Mészáros Laura (Petõfi tér), Németh

Sándorné (Kossuth Lajos u.), Pappné Pesti Zsuzsanna
(Vasút u.), Radosza Istvánné (Arany János u.), Szabó Jó-
zsef (Munkás u.).

Szép Kert díjazottak: Bányai László (Béke u.), Béki
Józsefné (Eperfa u.), Csikós Lajosné (Nyár u.), Csonka Bá-
lint (Alkotmány u.), Erdõs János (Nyár u.), Komló Endre (Al-
kotmány u.), Kovács István (Túzok u.), Kovács László (Al-
kotmány u.), Olasz Ottó (Zrínyi u.), Olasz István (Duna u.),
Skrenyó Zoltán (Munkás u.), Szabó Andrásné (Hársfa u.),
Szabó László (Béke u.), Szappanos László (Mezõ u.), Ta-

kács Árpád (Kertész u.),
Zsigmond István (Fõ út).

Az idei évben is meg-
hirdetjük mindkét pályá-
zatot, így várjuk mind-
azok jelentkezését, akik
úgy gondolják, utcafront-
juk, kertjük helye a koráb-
bi KÖSZI-díjazottak kö-
zött van.

Mindenkinek szeret-
nénk megköszönni, aki a
tavalyi évben támogatta
munkánkat, hogy egyre
szebb és barátságosabb
legyen településünk!!!

Ha támogatni szeretné
egyesületünk munkáját,

akkor azt a következõképpen teheti meg: 1. Legyen egyesü-
leti tag! A szerény tagdíj befizetését mindenkinek megkö-
szönjük, és ha az egyesületben aktív tevékenységet szeret-
ne folytatni, arra is lehetõség van. 2. Legyen pártoló tagunk,
mely tagdíj befizetésével jár, tisztséget azonban ebben az
esetben nem tölthet be, illetve nem is választhatja a tisztség-
viselõket. 3. Támogassa bolhapiacunkat: megunt vagy már
feleslegessé vált holmiját ajánlja fel Egyesületünknek, és mi
értékesítjük azt. 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-
át (Kulturált Környezetünkért Szívvel Egyesület, 6086
Szalkszentmárton, Fõ út 27., adószámunk: 19552048-1-03).
5. Ha egyéb pénzbeli támogatásban szeretné Egyesületünk
munkáját elõsegíteni, a Szabadszállás és Vidéke Banknál
vezetett bankszámlaszámunk: 52800045-10400968.

KÖSZI Egyesület

A KÖSZI Egyesület 2016. évi munkájáról
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Múzeum Baráti Kör � Emlékkiállítás

Beszámoló a 2016. év munkájáról
Szeretettel emlékezünk Borbély Lajos néhai elnökünkre és

sokrétû szervezõmunkájára, színvonalas rendezvényeire. Eb-
ben különösen nagy segítséget feleségétõl, Éva asszonytól és
a vezetõség aktív tagjaitól kapott. Köszönet illeti õket mindezért.

Március 8-i kibõvitett vezetõségi ülésünkön áttekintettük
helyzetünket, és egy évre elvállaltam a Baráti Kör irányítását.

Március 15-én
Koszorúztunk és szórólapokon tájékoztattunk a Baráti

Körrõl és az 1% felajánlásának lehetõségérõl.
Április 16-án az országos Petõfi Társaság szalki tagjai és

Baráti Körünk képviselõi Sárszentlõrincen emlékeztek meg
Petõfi életérõl, munkásságáról.

Május 23-án kibõvített vezetõségi ülést tartottunk.
Ezen beszámoltunk ez évben végzett tevékenységünkrõl,

terveztük további programjainkat, tagi csoportokat alakítot-
tunk ki, hogy egyszerûbb legyen a személyes tájékoztatás.

Május 28-án a Baráti Kör 100 levendulapalántát vásárolt,
amelyet elültetett Petõfi emléktáblája elé.

Június 25-én a Múzeumok Éjszakáján részt vettek képvi-
selõink.

Július 10-én 31 fõs csoportunk járt a Petõfi Irodalmi Mú-
zeumban, ahol a múzeumpedagógus segitségével Petõfi
gyermekkorával ismerkedhettünk meg részletesebben.

Augusztus 18-21. között a nálunk táborozó 15 fõs cso-
portnak gyerekek segítségével mutattuk be falunkat, az itt
élõk hétköz- és ünnepnapjait. Petõfi nyomán eljutottunk ve-
lük Kiskõrösre, Dunavecsére, Kunszentmiklósra.

Augusztus 20-ra ismét elkészült az aranylakodalmasokat
köszöntõ mûsor. Az komoly gyûjtõmunkával járt, mert az év-
ben 6 házaspárt köszöntöttünk.

A róluk szóló megemlékezéseket az emlékkiállítás képi
anyaga mellett is viszontláthattuk.

Szeptemberben 55 fõs csoportunk Székesfehérvárral és
Simon M. Veronika mûvésznõ alkotásaival ismerkedhetett.

Október 6-án a színvonalas múzeumi megemlékezésen
verset mondtunk.

Október 19-én megbeszélést tartottunk, hogy elõkészít-
sük a következõ programokat.

Terveztük:
� November 5-re, szombatra paprikaszezon zárására

Paprikás vagyok! cimmel batyus bált. Elmaradt�
� December elejére kirándulást Budapestre a Petõfi Iro-

dalmi Múzeumba, amelyet karácsonyi bevásárlással kötöt-
tünk volna össze. Nem volt rá igény�

� December végére Petõfirõl szóló mûsor bemutatását.
Ez utóbbit feltétlenül szeretnénk megvalósítani ez évben.

Október 23-án koszorúztunk.
Gyûjtõmunka eredményeként az október 23-i megemléke-

zésre elkészült az 1956 körüli évek helyi eseményeit feldolgozó
anyag, amelyet a helyi nyolcadikosok tanultakmeg és adtak elõ.

Felajánlottunk egy kútgyûrût a Petõfi-ház udvarára.
Mezõgazdasági tárgyi emlékekkel bõvítettük a múzeum

gyûjteményét.

Novemberben az iroda felújítását segítettük padlófelújító
szerekkel és munkával.

December 31-én koszorúzással megemlékeztünk Petõfi
Sándor születésének évfordulójáról, és az ivóban baráti be-
szélgetések közben némi ételt és italt fogyasztottunk.

PETÕFI SÁNDOR EMLÉKMÚZEUM BARÁTI
KÖRE SZALKSZENTMÁRTON

Tervek a 2017. év munkájához
� Széles körben tájékoztatunk a Baráti Kör munkájáról
� Propagáljuk az 1%-ok felajánlását
� Tagjaink és pártoló tagjaink számát bõvítjük, gyermeke-

ket is várunk köreinkbe
� Március 14-én este 7-kor csatlakozunk a hagyományos

fáklyás felvonuláshoz
� Március 15-én, délelõtt 9 órakor tagjainkat és érdeklõ-

dõket várunk az ivóba, ahol megbeszéljük közös dolgain-
kat, rendezni lehet tagdíjunkat. Ezt követõen részt veszünk
a községi ünnepélyen és a koszorúzáson

� Folytatjuk falunk múltját feldolgozó gyûjtõmunkánkat
� Támogatjuk az Emlékkiállítás fejlesztését
� Bekapcsolódunk a múzeum programjaiba
� Petõfirõl szóló mûsor bemutatását segítjük
� Petõfi nyomán felkeresünk emlékhelyeket, különös te-

kintettel a Felvidéki Útinapló történéseinek helyszíneit!
� Petõfi emlékét ápoló szervezetekkel, magánszemélyek-

kel tartjuk a kapcsolatot
� Részt veszünk megemlékezéseken, koszorúzásokon,

Petõfivel kapcsolatos találkozókon
� Év közben sem riadunk meg, ha új ötlet megvalósításá-

ról lesz szó
Adószám az adó 1% felajánlásához: 18369511-1-03

Kerner Erzsébet

PETÕFI SÁNDOR EMLÉKMÚZEUM BARÁTI KÖRE
SZALKSZENTMÁRTON

Az 50 milliós játszma�
Az elmúlt hetek egyik estéjén az 50 milliós játszma cí-

mû játék egyik kérdése a következõképpen hangzott,
megpróbálom felidézni: �A három Petõfi vers közül melyik-
nek az elsõ sora áll a legtöbb betûbõl?�

A lehetséges válaszok a következõek voltak: Szeptem-
ber végén, Anyám tyúkja, Nemzeti dal.

A játékosok tudták a helyes választ és nyertek. Így sok
pénzt vittek tovább a következõ játékra!

Kedves Olvasó! Te is biztosan tudod a helyes választ!
Hiszen ismered és szereted a verseket, különösen a köz-
ségünkben 112 verset író Petõfi Sándor verseit.

Ha van tehát kedvenc Petõfi-versed, akkor rövid sze-
mélyes versaláírással továbbra is várjuk e-mailben vagy
egyéb formában, hogy közzétehessük a Petõfi Sándor
Emlékkiállítás honlapján!

www.petofiszalkon.hu
szalkmuzeum@gmail.com
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Polgárõr � Református egyház

Áldás, békesség,
köszöntöm a kedves Olvasót a református gyülekezet ne-
vében!

Istentiszteleteinken már egy ideje a Tízparancsolattal
foglalkozunk. Olyan távolinak tûnnek ezek az igék mai
szemmel nézve, pedig mindennapos életünk a Tízparan-
csolat alapján mûködik � ha mûködik. Sajnos sok mulasztá-
sunk van ezen a téren, de Isten nem önmagáért adta a tör-
vényt, nem azért, hogy magát biztosítsa, azért adta, hogy
mi könnyebben boldoguljunk ügyes-bajos dolgainkban.
Azért adta, hogy ha törvénye szerint élünk, akkor embersé-
ges emberek lehessünk. Azért adta, hogy minket védjen.

Célunk az, hogy a Tízparancsolat tanulmányozása, meg-
értése során eljussunk Jézus Krisztusig, aki így foglalta
össze: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, tel-
jes lelkedbõl és teljes elmédbõl. Ez az elsõ és nagy paran-
csolat. A második pedig hasonló ehhez: Szeresd felebará-
todat, mint magadat. Csak akkor lehet teljes életünk, ha er-
re törekszünk.

Mindenkit szeretettel várunk a vasárnapi istentisztele-
tekre!

Alföldy-Boruss Dániel

Temetõi változások
Felívjuk a lakosság figyelmét, hogy a sírhelyárak megvál-

toztak. Amennyiben temetésre kerül sor, a legelsõ teendõ
minden esetben a sírhely kiválasztása, melyben a temetõ-
gondnok áll a lakosság rendelkezésére. Kérjük, hogy a le-
járt sírhelyeket a református Lelkészi Hivatalban újraváltani
szíveskedjenek! Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét ar-
ra, hogy bármilyen munka a temetõben a sírhelygondozás
kivételével csak bejelentés után történhet!

A: új sírhely B: rátemetés, újraváltás C: megváltatlan, el-
hanyagolt

Elérhetõségek:
Somogyi György, temetõgondnok: 06 70 300 01 13
Alföldy-Boruss Dániel, temetõfenntartó: 06 30 677 49 81

Sírhelyek A B C
Egyes 18 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft
Kettes 36 000 Ft 30 000 Ft 20 000 Ft
Hármas 54 000 Ft 45 000 Ft 30 000 Ft
Négyes 72 000 Ft 60 000 Ft 40 000 Ft
Gyermek 5 000 Ft
Sírbolt 80 000 Ft
Urnasírhely 10 000 Ft
Urnafal 10 000 Ft
Köztemetés 0 Ft

2014. évben alakult meg a Szalk-
szentmártoni Polgárõr Egyesület kere-
tében a lovas tagozat. Megbízott veze-
tõje Andé Gyuláné, Kriszta szj. rendõr
õrnagy (tel.: +36-20-384-6010), rajta kí-
vül még id. Kánisz László lát el lovas
szolgálatot. Mindketten lovas járõrszol-
gálati vizsgát tettek. Évente fejenként
430 órát járõröznek a község-
ben, illetve külterületén. Lovas
polgárõreink (fenti telefonszá-
mon) megkereshetõk pl. külte-
rületeken kutatásra, megfigye-
lõ szolgálatra, bûn- és baleset-
megelõzés céljából, valamint
rendezvények biztosítására.

A biztonságos szolgálat el-
látása végett Kriszta elõzõ �
kanca � lova lecserélésre ke-
rült, mivel az Országos Pol-
gárõr Szövetség herélt lovat
javasolt. Az új ló, Rufus foko-
zott képzése idén februártól
megkezdõdött, azonban ápri-
lis végéig gyakorlatban vizsgáztatni
szükséges. A sikeres vizsga végrehaj-
tásához kérnénk a község lakóinak
segítségét! (A következõ eszközökre
lenne szükségünk: kölcsönbe kéne 2
db raklap, 5 db kb. 5 m hosszú, kb. 10-

15 cm átmérõjû rúd, szalagfüggöny és
ehhez rudak kapu imitálása céljából,
zászlórúddal).

Idõközben a Kánisz család két új
polgárõr taggal gyarapodott. Egyrészt
a fiuk, Laci betöltötte a nagykorúsá-
got, így az Ifjú Polgárõr tagozatból
egyenes útja vezetett a felnõttekhez.

Õ szakirányú végzettséget fog szerez-
ni lótenyésztésbõl a nyáron. Másrészt
a polgárõr lovuk lebabázott, a kiscsikó
a keresztségben a Kacér nevet kapta.
Ha megnõ és levizsgázik, anyukája
mellett õ is aktív szolgálatot láthat el.

Pályázati forrásunk nagyjából
minden felszerelésre és az állat-
orvosi ellátásra elég, de mivel
az állatok nem az Egyesületün-
ké, így õket a gazdáik látják el a
saját költségükön. Ha a lakos-
ság felé további kérést intézhe-
tünk, akkor ennek keretében az
állatok számára szívesen foga-
dunk mindennemû takarmányt!

Az országban Bács megye
lett a legtöbb órát teljesítõ a

lovasoknál.
Adószámunk: 18363618-1-03.
Ide várjuk a nem természetbeli se-

gítséget, továbbá az adó 1%-okat is!
Hálásan köszönjük.

Czuczor Teca

Polgárõr hírek
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Ízelítõ

�Szalkszentmárton népére különösen igaz volt, sõt, még
ma is igaz a határtalan szorgalom és az elõrehaladás vá-
gya. Tudták, hogy csak azzal lehet boldogulni, kitörni a sze-
génységbõl, az egyszerûségbõl.

Kora gyermekkorban kezdõdött a munkára való nevelés,
vagyis inkább a példamutatás. Nem kényszerítették a kicsi-
ket, hogy részt vegyenek a napi teendõkben, de eltiltva se
voltak tõle. Láthatták, tapasztalhatták a szülõktõl a munka
szeretetét, így természetessé is vált számukra.

A falu nagy része a mezõgazdaságból élt. Igazi nagygaz-
da nem nagyon volt Szalkon, aki már 10-20 kateszteri hol-
dat mûvelt, nagynak számított. Az átlag család 3-4-5 holdon
gazdálkodott. A Czuczor családban apám volt a legfiata-
labb, rá maradt a gazdaság. A nagyobbak mind továbbta-
nultak, közben eljártak napszámba. Mint a mesékben, el-
mentek idegenbe mesterséget tanulni.

A földeken nagyon sok munka akadt tavasztól õszig.
Kezdõdött a szõlõmetszéssel. Nem voltak nagydarab szõ-
lõk, mert a mi területünk nem igazán bortermelõ vidék. In-
kább csak a házaknál pár sor lugas, vagy a falu déli részén,
Csabonyban a homokos részeken egy kis darab, maximum
fél hold, közöttük gyümölcsfákkal. Pamuk nagyanyám gya-
log járt ki a Döghalomhoz mûvelni. No, kitavaszodott, kika-
pálták a szõlõt, megmetszették a gyümölcsfákat. Ahogy az
idõjárás engedte, elmûvelték a talajt, majd elvetették a ta-

vaszi árpát, a takarmányrépát, a zabot, a kukoricát, meg
pár évente a lucernát is felfrissítették. A kiskertekbe is került
jóféle vetemény. Krumpli, sárgarépa, zeller, paprika, paradi-
csom, fõzni és pattogatni való kukorica, saláta, uborka, re-
tek, meg ki mit szeretett. És persze közben, ha maradt ide-
jük, mentek a Csanakhoz napszámba. Csanak Jenõ bérel-
te az egész homokpusztai határt, õ adott munkát a falubeli-
eknek is a homokiak mellett. Kora nyáron a háztájin csak a
szõlõ kötözése, permetezése, kaccsozása és a gazalás volt
a legnagyobb munka. Semmi divatos vegyszer nem volt,
�kék kû� (rézgálic) és mész keverékével fújták le a növénye-
ket. A szõlõt kukoricacsuhéval kötözték össze.�

Czuczor Teca: Itt élek, mesÉlek
Részlet a Munka és ember c. fejezetbõl:

Gyerekek próbálgatják a szántást (1941)

SavanyítóVetés (1944. 05. 15.)

Csuhépödrés Disznótor (1958)

AA kertészeti brigád (1965): Lovas Józsefné, Horváthkertészeti brigád (1965): Lovas Józsefné, Horváth
Sándorné, VSándorné, Vincze Eszterincze Eszter, Borbély Gáborné, T, Borbély Gáborné, Takácsakács

Antalné, Bernáth István, Czuczor László, Gacs LászlóAntalné, Bernáth István, Czuczor László, Gacs László
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Fonoda

Ha szerda, akkor Fonoda!
2016. október közepén indult el a Könyvtár kezdeményezé-

sére a Papírfonó Szakkör, vagy ahogy azóta beépült a köztu-
datba, a Fonoda. Alkotásaink a környezettudatosság jegyében
készülnek, ugyanis napilapok, reklámújságok adják a mûvek
alapját.Abicikliküllõre tekert papírcsíkokat egyszerûen kivitelez-
hetõ technikákkal fonjuk adventi koszorúvá, ajtódísszé, doboz-
kává, tárolóvá, kosárkává, kaspóvá, vagy ami szem-szájnak in-
gere. Ezek az alkotások festhetõek, díszíthetõek bármiféle for-
mában, sõt lelakkozva még egy kicsit vízállóvá is tehetõek.

A Fonodába járnak kicsik, nagyon, idõsek. Szõkék, barnák,
vörösek. Van férfi tagunk, sõt még vidékiek is látogatják a fog-
lalkozásokat. Segítjük, bátorítjuk egymást, eszmét, eszközöket
és tudományt cserélünk Mészáros Alena vezetésével. Készü-
lünk egy kisebb kiállításra, sõt az elkészült darabok nem csak
ajándékba kaphatóak, hanem megvásárolhatóak is lesznek.

A Fonodába bárki és bármikor bekapcsolódhat, az alkalmak
ingyenesek. Nem kell hozzá sok minden, csak egy fél asztalnyi
hely, türelem, gyakorlás és kitartás. Egy baj van csak vele, még-
pedig az, hogy ha belekezd valaki, azonnal sikerélménye lesz,
és menthetetlenül belelkesül. Szóval vigyázat! Fertõzõ!

Mindenkit szeretettel várunk szerda délutánonként
16.00�18.00 között! Czuczor Teca
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Néptánc

Szalkszentmártoni
Néptánc Egyesület

Augusztus 20-a a Néptánc Egyesület számára a mérföld-
kõ. A csoportok ekkor mutatják meg az egész éves munkájuk
eredményét. Minden évben más tájegység táncait tanuljuk
meg. 2016-ban a felcsiki, dél-alföldi, kalocsai és dunántúli ug-
rós táncokra esett a választás. Ezekkel a táncokkal nagy si-
kereket értünk el, és bõvítettük velük a repertoárunkat.

A régi hagyományok felelevenítéseként a szüreti felvonu-
lás lovas hintókkal került megrendezésre szeptember 24-
én. A felvonuláson 10 hintó és 2 lovaskocsi vitte a táncoso-
kat. A felvonulást egy batyus bál követte, melybõl egy haj-
nalig tartó mulatság kerekedett. Ezt a hagyományt a jövõ-
ben is szeretnénk folytatni.

Épphogy csak kipihentük a hajnalig tartó mulatság fára-
dalmait, másnap Dunaújvárosba voltunk hivatalosak Nép-
tánc Találkozóra. Sok környezõ településrõl érkeztek tánc-
csoportok, akik egy 2 órás program keretében mutatták
meg táncaikat. A felnõtt csoport így kapott kedvet a leg-
újabb koreográfiájához.

Részt vettünk a minden évben megrendezésre kerülõ
Márton-napi bálon és az év végi nyugdíjas karácsonyon is.
Személyes élményként éltük meg, hogy a nyugdíjasok kö-
zött ülõ nagyszüleink büszkén nézték végig táncainkat.

A 2016-os év zárását és a 2017-es év megkezdését egy
zárt körû, a táncosok és családjaik részére megrendezett
összejövetellel ünnepeltük meg. Táncpedagógusunk, Kõvá-
gó Zsolt értékelte az elmúlt év eredményeit és felvázolta a
jövõbeli terveit.

2017-es terveink és fellépéseink...
Idén magyarpalatkai, somogyi, Vas megyei és moldvai tán-

cokat tanuljunk. Valamennyi tánchoz szeretnénk új viseletet ké-
szíttetni.

Szokásos rendezvényeinket az idén is megtartjuk. Ilyen a
májusfaállítás és az azt követõ családi majális, illetve a szep-
temberi hintós szüreti felvonulás és bál.

Az Egyesület egy tavaszi fesztivált rendez április 1-jén. Erre
a rendezvényre olyan tánccsoportokat hívtunk meg, akik már
vendégül láttak minket. A meghívott csoportokat és a szalk-
szentmártoni táncosokat a Kóborzengõ zenekar kíséri, és a
rendezvény táncházzal végzõdik.A mûsor és a táncház látoga-
tása ingyenes, melyre sok szeretettel várunk minden kedves
tánckedvelõt.

Továbbra is mindenkitõl szeretettel fogadjuk az adó 1%-át:
Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület, adószám: 18220045-1-03.

Gyökeres Veronika, Erdõs Boglárka, Erdõs Zita
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Néptánc

A Szalki Komámasszonyok Tánccsoport 2014-ben alakult.
Jelenleg egyesületi formában mûködik, mint a Szalkszentmár-
toni Szederinda Néptánc Egyesület alapító csoportja.

Méltán ismert és elismert néptánctanáruk, Kakuk Pál immár
2 éve koptatja a Komámasszonyai cipõtalpát óráról órára. A lá-
nyokat és asszonyokat magába foglaló csoport mindig szíve-
sen mutatja be az addig tanultakat a hálás közönségnek, akik
elismerését szép énekhangjukkal
is próbálják elnyerni.

Acsoport az utóbbi évben jelen-
tõs fejlõdésen ment keresztül.
Mind a Komámasszonyok csoport,
mind pedig az egyesület is bõvült
létszámban, csoportszámban. A
Komámasszonyok jelenleg 16 fõt
foglalnak magukba, a néptánc
egyesület pedig egy20 fõtmagába
foglaló gyermekcsoporttal bõvült.
Az idei évben pedig a nagy érdek-
lõdésre való tekintettel az Apraja
gyermekcsoportból további két kis csoport alakult, életkoruknak
megfelelõen 3-6 éves, illetve 6-7 éves közötti korosztályra. A cso-
port tánctanára Hoffmaister Anikó, aki nagy lelkesedéssel vágott
bele és tanítja a kis néptáncosokatminden héten szerdai napon a
szalkszentmártoni Mûvelõdési Házban.

Az asszonyok amagyar tánckultúra színfoltjából már több táj-
egység táncát bemutatták és számos felkérésnek igyekeznek
eleget tenni. Láthattuk a repertoárból a Magyar Bõdi táncot, a

Székely bukovinai táncot és a legelevenebb életû Kalocsai tán-
cot is, amit elõadtak Szalkszentmárton nagyközönsége elõtt az
augusztus 20-án megrendezésre kerülõ Falunap alkalmával.

ASzalki Komámasszonyok legfõbb erénye a kitartás, amely-
nek köszönhetõen megalakulásuk óta minden évben új táncok-
kal tudnak elõrukkolni az érdeklõdõknek, nézõknek. Próbáikat
áthatja a jókedv, a nevetés, a tanulni és tenni akarás, annak a

célnak az elõtérbe helyezése,
hogy megmutassák az idõseb-
beknek, fiataloknak, gyermekeik-
nek, családjuknak is a magyar
néptánc örömeit, hagyományait.

Vallják, hogy a tánc öröme, a
közösség ereje képes minden
gondot elfeledtetni. Ezen értékek
bemutatása okán számos fellé-
pésnek igyekeznek eleget tenni
kis hazánkban.

Évente egy alkalommal saját
rendezésû bál keretében mutat-

ják be a tanult táncokat, melyet Kakuk Pál, az állami népi együt-
tes örökös tagja, a magyar tánc elismert kiválósága igyekszik
évrõl évre, óráról órára tökéletesíteni.

A Komámasszonyok elõadása láttán és hallatán mindenki
meggyõzõdhet arról, hogy �Bármilyen tánc során, amelynek
örömmel átadjuk magunkat, agyunk elveszti a kontrollt, és tes-
tünket a szívünk irányítja tovább.� Paulo Coelho

Bertók Rita

Szalki Komámasszonyok Tánccsoport
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Úttörõ

Tél
Folyamatos: támogatók keresése, tagok szervezése
jan.: 2016. évi munkánk értékelése, 2017. évi munkánk ter-
vezése
febr. Táborozás elõkészítése, szervezése
Szlovákia: július 24-30.
Rozsnyó és környéke Petõfi nyomán
febr. 25. Farsang
febr. 17. Zrínyi mat. verseny Kunszentmiklós
febr. Múltunk Öröksége Alapítvány kuratóriumi ülés
Magyar Pedagógiai Társaság évindító
dec. Vezetõi tréning Csillebércen
Cirkusz és program Budapesten
Nyugdíjasaink köszöntése
Karácsonyi üdvözlet támogatóinknak
dec. 31. Óévbúcsúztató a Petõfi-szobornál. Az év munkájá-
nak értékelése, a következõ év elõkészítése.

Tavasz
márc. 8. Fiúk-lányok napja
márc. 14. Fáklyás felvonulás
márc. 15. Koszorúzás
Tavasz az erdõn � túra
Szlovák tábor elõkészítése
ápr. Gyógynövények a Páskomon
Iskolanapok: Tavaszi Tarka-barka, Tavaszi virágesõ játék
Bors Néni jelöltek országos pályázatának elbírálása
Magyar Pedagógiai Társaság felkérésére
ápr. 22. Budapest: Gyermekbarátok évfordulósmegemlékezése
május elsejei falunapi meglepetés
máj. Arany János Akadályverseny és Madarak és fák napja
máj. Közgyûlés, tréning Csillebérc
máj. Múltunk Öröksége Alapítvány kuratóriumi ülés

Nyár
jún. Pedagógusnap
Gyermeknapi program Csillebércen
A félév év munkájának értékelése, a következõ félév
elõkészítése
július 24-30. Táborozás � Petõfi nyomán Szlovákiában
Rozsnyó és környékén
aug. 20. Falunap.

Õsz
szept. Felfedezõ túra a Dunánál
szept. 29. Pákozdi csata emlékére: koszorúzás, csapatgyûlés
szept. Múltunk Öröksége Alapítvány kuratóriumi ülés
okt. Az õsz színei: Dekorációs verseny
okt. 6. Emlékezz! Gyertyák, mécsesek, virágok az Aradi
Vértanúk Emlékmûvéhez
okt. 23. Koszorúzás
nov. Halottak napi megemlékezés
nov. Gyûjtsünk csapatunk múltját õrzõ képeket

Kerner Erzsébet
csapatvezetõ

Úttörõk a barátságos harmadik évezredért 3143.
sz. Petõfi Sándor Úttörõcsapat Szalkszentmárton

2016. évi munka rövid bemutatása
Bevételeinket a farsang, a tagdíjak és támogatások jelen-

tik. Ezek segítségével tagjaink, hátrányos helyzetû társaink
vehettek részt kedvezményesen vagy ingyenesen program-
jainkon, melyekre nem tagokat is szeretettel vártunk.

Együttmûködtünk minden olyan közösséggel, melyek a
gyermekek számára tartalmas és hasznos elfoglaltságot
nyújtottak. A Diákönkormányzattal több közös programot
rendeztünk.

Karácsonnyi ünnepséget szerveztünk az iskola, óvoda,
egészségügy nyugdíjasainak, és meglepetést is készítet-
tünk nekik. A Múzeum Baráti Kör kiadványaival falunkat is-
mertettük, népszerûsítettük, amerre csak jártunk. Rendez-
vényekre meghívókat készítettünk. Támogattuk az iskola
Tavaszi Tarka-barka mûsorát. Jutalmaztuk a Tavaszi virág-
esõ, az Õsz színei verseny sikeres szereplõit. Május else-
jén feladatlapokkal szórakoztattunk és jutalmaztuk falunk
ünneplõit. Népszerûsítettük az iskola Tavaszi Tarka-barka,
a Múzeum Szeretlek Magyarország programjait. Támogat-
tuk falunapunk mûsorát, és családtörténetek felkutatásával
tettük emlékezetesebbé.

Tavaszi virágesõ játék keretében Madarak és fák napi
feladatok is voltak.

Júniusban Csillebércre mentünk, ahol az Úttörõszö-
vetség megalakulásának 70. évfordulóján értékes vissza-
emlékezéseket hallhattunk! Csapattáborunk Csillebércen
volt. A 31 táborozó ismerkedett Budapest nevezetességei-
vel, közlekedésével, a környék természeti szépségeivel.
Fürödhettek, kézmûveskedtek, énekeltek, sportoltak, aka-
dályversenyt, tréfás vetélkedõket szerveztek.

Tizenhat fõs német csoportot láttunk vendégül falunkban.
Itt ismerkedtek múzeumunkkal, könyvtárunkkal, falunkkal.
Láthatták a tánccsoport próbáját, fociztak a helyi csapattal,
családok életébe, munkájába, hobbijába láthattak bele. Be-
kapcsolódtak az augusztus 20-i Falunap programjába. Já-
tékos programokon, kézmûves foglalkozásokon (kalocsai
színezés, mézecskalács-díszítés) vettek részt. Programja-
inkat falunk több mint 100 felnõttje, gyermeke segítette.
Ebédeinket hol lelkes konyhás néni fõzte, hol az Édes Álom
cukrászdában, hol Kunszentmiklóson (Székely-féle Petõfi
gyûjtemény), hol Kiskõrösön (Petõfi Múzeum, szlovák táj-
ház, fürdõ) étteremben költöttük el. Sikere volt a falunapi
birkapörköltnek. Nagy segítséget kaptunk a pék-, a zöld-
ség- és a húsbolttól. Három estét családokkal töltöttünk,
ahol a közösen elkészített finomságokat ettük. Köszönet
mindenkinek, aki ebben is segített.

Õsszel az iskola szervezésében Zánkán voltunk Erzsé-
bet-táborban. Ezt a programot az utazás, a programok elõ-
készítésével segítettük és anyagilag is támogattuk.

Koszorúztunk nemzeti ünnepeinken és a Múzeumban
lévõ emléktáblánknál. A hõsök szobrainál elhelyeztük a
megemlékezés virágait. Kedvelt programok: Kerékpáros

Úttörõk a barátságos harmadik évezredért
3143. sz. Petõfi Sándor Úttörõcsapat 2017. évi munkaterve
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Úttörõ � Sport

túrák, a nõnapi program, a március tizennegyediki fáklyás
felvonulás. Megyei, Zrínyi és ABACUS matematika verse-
nyekre is készültünk.

A Fõvárosi Nagycirkuszba is eljutottunk.
Kezdeményezésünkre a Magyar Pedagógiai Társaság

megalapította a gyermekszervezeteket segítõknek a Bors
Néni Emléklapot. Ezt falunkból négyen érdemelték ki. Õk
azok, akik immár 14. alkalommal segítették farsangunkat,
és számtalan kirándulásunkat, táborunkat. Gratulálunk!

Csapatunk életérõl faliújságokon és munkánkat, tervein-
ket bemutató szórólapunkon, falunk Kisbírójában tájékoz-
tattunk. Munkánkat segítõ pedagógusainkat íróeszközökkel
ajándékoztuk meg. Támogatóinknak karácsony elõtt üdvöz-
lõlapot küldtünk, melyen megköszöntük segítségüket.

Közgyûléseken, vezetõi találkozókon csapatunkat képvi-
seltük.

Köszönetet mondunk 110 tagunk nevében mindazoknak,
akik segítségével, támogatásával sokszínû programjaink
megvalósulhattak. A segítõ szülõknek, pedagógusoknak, fa-
lunk Önkormányzatának és Képviselõ-testületének. A
Szalkszentmártoni Petõfi Sándor Általános Iskola vezetõinek,

dolgozóinak, Diákönkormányzatának és a Szülõk Közösségé-
nek. AMûvelõdési Ház dolgozóinak. A helyi Takarékszövetke-
zetnek, helyi vállalkozóknak, a Dunavecse ÁFÉSZ-nek, a Pe-
tõfi Múzeumnak és Baráti Körének, a Magyar Úttörõk Szövet-
ségének, a Grund Klubhálózatnak, a Magyar Pedagógiai Tár-
saságnak és a Múltunk Öröksége Alapítványnak.

2017 Fontos tudnivalók! 2017

Tag lehet: mindenki, aki az éves tagdíjat (300 Ft) eljuttat-
ja a csapatvezetõnek. Õk nem csak a mi programjainkon,
hanem egyes központi programokon is kedvezményesen,
illetve ingyenesen vehetnek részt.

Támogató lehet: mindenki, aki programjaink elõkészíté-
sében vagy lebonyolításában segít, vagy anyagi támoga-
tást nyújt, vagy versenyeinket, farsangunkat (mely február
25-én, szombaton, délután 2 órakor a Mûvelõdési Házban
volt) tombolával, munkával, üdítõvel, süteménnyel vagy
egyéb módon segíti, támogatja.

Kerner Erzsébet
csapatvezetõ

A Törvényszék által is hivatalosan bejegyzésre került
2016. október 24-én a Szentmárton Sportegyesület.

Az elmúlt pár hónap alatt egyre népszerûbbek a gyerme-
kek edzései.

Létszámuk a kezdeti 15 fõrõl megduplázódott, jelenleg
29 gyermek látogatja a heti kétszeri 1,5 órás edzéseket.

Továbbra is az a fõ cél, hogy mindenki számára lehetõ-
séget biztosítsunk a
sportoláshoz térítés-
mentesen, mert a sport
mindenkié.

A tornaterem teljes
kihasználtsága miatt
sajnos nincsen lehetõ-
ség a gyermekek kor-
csoportonkénti edzésé-
re, így teljesen betöltjük
a kicsiny tornatermet.

A téli idõszakban a
felkészülésen volt a
hangsúly, míg tavasztól
kezdõdnek a megmé-
rettetések az utánpótlás
csapatok számára is.

A 2016-os évet sport-
nappal zártuk le, ahol a sportolóink mellett a családtagok is
részt vettek a játékos programokkal megfûszerezett késõ
estig tartó csapatépítésen.

Megrendezésre került 2017. január 28-án egyesületünk
elsõ jótékonysági sportbálja, amely a visszajelzések alap-
ján elnyerte vendégeink tetszését. Ezen felbuzdulva szeret-
nénk emelni ezt a színvonalat, és hagyományt teremteni
minden évben. A bál bevételébõl további eszközöket, fel-
szereléseket vásárolunk sportolóink fejlõdése érdekében.

A bálon a gyermekeink mellett sztárvendégként fellépett
Sûrü FX Tamás világbajnok freestyle focista.

A kezdeti lendület még mindig töretlen.
Felnõtt csapatunk a rossz idõ beköszönte után is folytatta az

edzéseit, melyeknek helyszínt a dunavecsei sportcsarnok adott
térítés ellenében. Nagyon elszántak a fiúk, keményen edzenek,
melyet bizonyít a legutóbbi meccsük nagyarányú gyõzelme (7:1)

Dunaegyháza ellen. Eb-
bõl is látszik, hogy az ösz-
szeszokott csapatok ellen
is megálljuk a helyünket.

A színvonalas edzé-
sek hírére visszatérnek
azok a helyi focisták,
akik kedvszegetten má-
sik csapatokban ját-
szottak idáig. Ezek a
dolgok teszik erõsebbé,
nagyobbá csapatunkat.

Álmaink és céljaink
bõségesen vannak, ami-
hez napról napra köze-
lebb vagyunk, és re-
méljük, ezeket a követ-
kezõ számban már is-

mertetni tudjuk. Minden korosztályból várjuk a focizni vá-
gyókat, attól függetlenül, hogy mozogni szeretnének, vagy
a csapatainkat szeretnék erõsíteni a bajnokságokon.

Õsszel elindul a felnõtt csapatunk a megye lll-as bajnok-
ságban, addig is több felkészülési mérkõzést játszanak,
melyekrõl folyamatos információkat közlünk facebook olda-
lunkon (Szentmárton SportEgyesület).

Várjuk szurkolóinkat minden mérkõzésre!
Hajrá Szalk! Hajrá SzSE! Kovács László

A Szentmárton Sportegyesület hírei
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Kikapcsolódás

Forrás:
http://www.virgonc.gportal.hu/
gindex.php?pg=5853496

Forrás:
http://szinesotletek.
blog.hu/2013/04/26/
otletek_tojastartobol

Kösd össze a pontokat! Színezd ki a rajzot!

Tojástartóból könnyen elkészíthetõ dekoráció ötletek
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Képriport

Könyvtári programok

Szalki Komámasszonyok Néptánccsoport

Fonoda Mûvelõdési Ház

Iskola a könyvtárban Dramatizált mese

Kiszebáb-égetés
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Képriport

Szentmárton Sportegyesület

Dedölelõ

Polgárõr Óvoda


