
KÖZHÍRRÉ TTÉTETIK!

VIII. évfolyam 1. szám, 2019. március Az újság fejlapot Fodor Eszter tervezte.

Felújított rendelõ

Szeretettel üdvözlöm a
Kedves Olvasókat!

A 2018. õszi lapunk kiadása óta eltelt idõszak fontosabb esemé-
nyeit szeretném bemutatni idõrendi sorrendben.

Az õszi kellemes idõjárás tette lehetõvé, hogy folytassuk a jár-
daépítési munkákat. A Hunyadi utcában térköveztük le a régi el-
használt járdát. Ezt is a közmunka program keretében, az általunk
gyártott térkövekkel végeztük.

Ahogy ezt befejeztük, a pedagógus lakások cserepezésével
folytatták a munkát a brigád tagjai. Ezek a Vecsei úti pedagógus la-

(Folytatás a következõ. oldalon)
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kások már nagyon elhasználódtak, rájuk fér a fokozatos felújí-
tás, amit a cserepek cseréjével kezdtünk. A munkát idén
tovább folytatjuk.

Borús, de esõmentes napon volt a szokásos szüreti felvonulás,
melyen újra nagysikerû bemutatókat tartottak néptáncosaink. A fa-
lu lakossága örömmel fogadta a házuk elõtt elvonuló sokadalmat.
Fogatok, hintók és lovasok alkották a felvonulást. Hajnalig tartó bál
zárta a szüreti programokat.

Október 6-án megemlékeztünk az Aradi vértanúkról, a Petõfi
Múzeum udvarán levõ emlékmûnél. Elhelyeztük a koszorúkat, mé-
cseseket.

A még mindig napos idõ lehetõvé tette, hogy Erdélyi István át-
fesse a megkopott buszmegállókat. Az erõs napsütés és az idõjá-
rás gyorsan tönkreteszi a festésüket.

Pályázati finanszírozásból a régi focipálya mellett és a Vecsei úti
szolgálati lakások elõtt 56 diófát ültettünk, ezt a továbbiakban újra
56 db-bal folytatjuk. 

Halottak napján az istentisztelet után emlékeztünk meg az I. és
II. világháború áldozatairól, a templom elõtti emlékmûveknél. Min-
denszentek napján a ravatalozónál hajtottunk fejet az elmúlt évben
elhunytak emléke elõtt.

Novemberben folytattuk a kátyúzást a Béke, a Kossuth és a Tán-
csics utcában. Ezek a kátyúk gyorsabban keletkeznek, mint ahogy
sikerül megszüntetni õket! Ez minden évben visszatérõ probléma.

Szent Márton napján fáklyás felvonulás volt falunkban. A mûve-
lõdési háztól a Márton-szoborig egy jókora kitérõvel vonultunk fel,
több százan! A szobornál az iskolai Martinus Kórus adott mûsort
Törökné Novadovszki Nelli igazgatónõ vezetésével, gitáron kísért
férje, Török László tanár úr. A Községháza falán vetítéssel mutat-
ták be Szent Márton történetét.

Az idõsek napja alkalmából vendéglátással és szórakoztató mû-
sorokkal kedveskedtünk a nyugdíjasoknak, mely pályázati forrás-
ból valósult meg.

Újra járda. Az 51-es úti buszmegállóhoz kezdtük el a járda alap-
zatának a kiásását. Ezt fogjuk az idén befejezni, hogy ne kelljen ki-
menni a fõútra az utazóknak. Térkövezve lesz a benzinkúttól a ke-
rítés mellett a buszváróig.

Mikulás napján kirakodóvásár és Mikulás-futás volt a piactérnél,
ahol a jelmezes futókat ajándékokkal várták a szervezõk, Mészá-
ros Szilvia vezetésével.

A falu karácsonya a mûvelõdési házban került megrendezésre,
ahol úgy, mint eddig is, vendéglátással, forralt borral, teával vártuk
a karácsonyozókat. Az iskolai kórus mellett a néptánc egyesület
mutatott be egy karácsonyi történetet, mellyel nagy sikert arattak.
Közremûködött még Soltész Rezsõ és a Princess vonós trió. A sok
dicsérõ visszajelzés igazolja, ha megfelelõ színvonalas mûsort tu-
dunk biztosítani, akkor van rá közönség is. Köszönöm minden
résztvevõnek és szervezõnek a jól sikerült estét!

Januárban sikerült kiszállítani a szociális tûzifát. Községünkben
107 igénylõnek, összesen 150 m3 fa került kiosztásra. A Petõfi Tsz
betonüzemének egy részét biztosítja már évek óta a fa tárolására,
vágására és lemérésére. Köszönöm a Tsz és a betonüzem veze-
tésének a segítséget! Van olyan település, ahol a fáért ki kell men-
ni az erdõbe és saját költségen behozatni! Ehhez kapcsolódva
szeretném elmondani, hogy a 12.000 Ft-os beígért rezsicsökken-
tés teljesítése még függõben van, ahogy megérkezik a kijuttatásról
szóló útmutató az Önkormányzathoz, a jogosultak meg fogják kap-
ni. Nem rajtunk múlik! 2019. dec. 31. a határidõ.

Január 30-án adtuk át ünnepélyes keretek közt a 80 millió Ft-os
pályázati pénzbõl felújított orvosi rendelõnket. A régi épület új tetõ-
szerkezetet, hõszigetelést, új nyílászárókat, új fûtési, víz-, gázellá-
tási rendszert kapott. A rendelõkben és várókban új bútorzat, orvo-
si és számítástechnikai eszközök segítik a színvonalasabb ellátást. 

A fogorvosi rendelõben vadonatúj kezelõ egység, röntgen és új
mûszerek szolgálják a község lakosainak gyógyulását. Köszönjük
a sikeres pályázat lebonyolításában végzett munkáját és segítsé-
gét dr. Salacz László képviselõ úrnak, Rideg Lászlónak, a BKK Me-
gyei Közgyûlés elnökének, Gáspár Ferencnek, a BKK Megyei
Közgyûlés tagjának, valamint az önkormányzatból Jenei Edinának
és segítõinek! Sokat dolgoztak rajta, hogy sikeresen fejezõdjön be
ez a falu életében nagyon fontos felújítás.

Sajnos a jó hír mellett rossz is van. Januárban elhunyt dr.
Ranyák Márta, körzeti orvosunk, aki 26 éven át gyógyította közsé-
günk lakóit. Kiváló szakmai tudása mellett az emberek szeretete,
segíteni akarása jellemezte a falu szolgálatában eltöltött éveket.
2018. augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön kapta meg a Képvi-
selõ-testülettõl a Szalkszentmárton községért kitüntetést. Így pró-
báltuk meg kifejezni a falu elismerését a több évtizedes gyógyító
munkájáért. Temetése február 9-én Perkátán volt, melyre Palócz
Lajos felajánlásával ingyenes buszjáratot szerveztünk, hogy akik-
nek csak így volt lehetõségük elutazni a temetésre, azok is el tud-
janak menni és ki tudják fejezni a részvétüket.

Tavaly óta folyamatos hirdetések feladásával, a környezõ tele-
pülések orvosainak megkeresésével próbáljuk megoldani a házior-
vosi praxis betöltését, de mint tapasztalhatják, csak átmeneti, he-
lyettesítési formában tudjuk biztosítani a háziorvosi feladatok ellá-
tását. Hálával és köszönettel tartozunk a helyettesítõ orvosoknak,
hogy plusz munkát vállalnak! Természetesen folytatjuk a keresést.

Február elején a csatornaparti zártkerti üdülõknél bekapcsolták
a felszerelt lámpákat, és így ott is van most már közvilágítás. 

Ebben az évben tervezzük a többi hétvégi házas területnél a köz-
világítás kiépítését, amelyet az Önkormányzat finanszíroz, mintegy
2,5 millió Ft értékben. Dióhéjban ezek voltak a fontosabb események.

Március 15-i nemzeti ünnepünkre várunk mindenkit 10 órára a
Mûvelõdési Házba, ünnepi beszédet mond dr. Praznovszky Mihály
irodalomtörténész.

Káposztás Tibor 
polgármester
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10 éves a KÖSZI
A KÖSZI megalakulása óta 10 év telt el. Talán kevesen tudják,

2008. november 27-én 22 alapító taggal indult útjára az Egyesület.
A neve Kulturált Környezetünkért Egyesület lett volna, de végül a
KÖSZI rövidítés miatt (kis csúsztatással, hiszen a szívben az í
hosszú) lett a neve Kulturált Környezetünkért Szívvel Egyesület. In-
nen már csak az adminisztráció volt hátra, hogy közhasznú egye-
sületünk létrejöjjön, mely a mai napig is közhasznúként tevékenyke-
dik. A semmibõl indultunk, mégis már az elsõ évben készültünk egy
„nagy durranással”, és ez a kifejezés a késõbbiekben szállóigévé
vált az Egyesületben. Ebben az évben ez a templomdombon álló
hirdetõtáblát jelentette. Erre talán többen is emlékeznek, arra azon-
ban talán nem, hogy a KÖSZI elsõ nagyobb akciója nem ez, hanem
egy illegális szeméttelep felszámolása volt a Bem utcában. Az évek
során a falu apraja és nagyja, a vállalkozók, az önkormányzat és a
tagok segítségével számos dolgot sikerült létrehozni, miközben
számtalan harcot vívtunk másokkal és önmagunkkal. Egy ilyen tár-
sadalmi munka nem elsõsorban fizikailag fárasztó, hanem érzelmi-
leg. Egyrészt azért, mert nemcsak „meleget”, de sok alkalommal „hi-
deget” is kaptunk. Voltunk unatkozó asszonyok társasága, ellopták
az általunk kiültetett virágokat, leszedték a kukákról a csikktartókat,
vitatkoznunk kellett egy-egy projekt megvalósítása érdekében, majd
jogi vitákat folytattunk anélkül, hogy jogászok lennénk, hogy köz-
hasznúak maradhassunk. S mindezek érzelmi hullámokat indítottak
el, a tagságot pedig folyamatosan a kitartásra kellett buzdítani. Más-
részt rengeteg áldozattal jár egy ilyen munka. Volt, aki a családjától,
gyermekeitõl, unokáitól vette el az idõt, számtalan névnapot nem
tartottak meg családi körben, mások boltjukat hagyták oda, szabad-
ságukat áldozták fel érte, vagy épp egy fontos meghívást utasítot-
tak vissza, mondván, már elígérkeztek a múzeumok éjszakájára.
De mindez a végén, a cél elérése után már nem számított. Mert
örök igazság: adj, hogy kaphass. Az elkészült parkok, a felállított dí-
szítõ és használati tárgyak, a kiültetett fák, bokrok és virágok vagy
a bál sikere végül megnyugvást adott. 

Ma már 88 tagja van az Egyesületnek, igaz, a többség a tagsá-
gi díj megfizetésén túl mást nem vállal. Fontos azonban tudni, hogy
minden kisebb vagy nagyobb segítség, legyen az ez a befizetett
jelképes összeg, festésben való részvétel, plakát vagy videó készí-
tése, virágültetés vagy sütemény készítése, bál szervezése vagy
tombola árusítása, a bolhapiac elõkészítése és megrendezése
egyaránt fontos. Ezek összessége adja meg azt, amit az Egyesü-
let közösen el tud végezni. 

Egy egyesület, azt gondolom, akkor mûködik jól, ha folytatókra
talál. Ha végigtekintek az elmúlt tíz éven, akkor azt kell mondanom,
a KÖSZI nyugodtan hátradõlhet. Mire gondolok, tehetik fel a kérdést
páran magukban. Arra, hogy az Egyesület a magot elültette, a haj-
tást dédelgette, majd átadta, és ma már számos olyan dolog virág-
zik, amit szerettünk volna. Mert mindaz, amit hordoz magában az
Egyesület akkor mûködik jól, ha nem csak egy Egyesületen belül él,
hanem azon kívül is. Ma is emlékszem az elsõ Falukarácsonyokra,
amiket még a KÖSZI rendezett. Üstben fõztük a teát és a forralt
bort, ma pedig már az Önkormányzat hatalmas rendezvényként vi-
szi ezt tovább. Újjáélesztettük a Majálist. A Vadászháznál éveken
keresztül rendeztük meg, ahol a gyerekek játszottak és nevettek, a
felnõttek pedig velük együtt örültek, ma pedig már egy más helyszí-
nen, az egyesületek támogatásával rendezi meg az Önkormányzat.
Nagy sikerrel visszahoztuk a bálokat a faluba. S ma már számos
egyesület rendezi meg a saját jótékonysági bálját. Veszélyes fákat
vágattunk ki, és ültettünk újakat, ma már ugyanezt az Önkormány-
zat teszi. Az internet világában is érdeklõdésre számot tartó busz-
megállót állítottunk, a másodikat pedig az Önkormányzat vállalta

magára. Ha végigmegyünk a falun, akkor egy sokkal virágosabb és
egyre szebb és tiszta település fogad bennünket, és ebben nekünk
is részünk van. Ma már nem lopják el a kiültetett virágokat, hanem
locsolják és újat ültetnek helyette, ha az válik szükségessé. Büsz-
kén mutatják az emberek a KÖSZI által a faluszéleken kihelyezett
köszöntõtáblákat, amiket a sajátjuknak is éreznek, és bizonyosan
vigyázni is fognak rájuk, hogy hosszú évekig meghatározhassák a
falu képét. A Bakos Gyula által készített köszöntõ- és hirdetõtáblák,
buszmegálló, vagy épp az Önkormányzat által vele készíttetett élet-
fa egységes képet kölcsönöz a falunak, amit nagyon kevés telepü-
lés mondhat el magáról. Erre mindenképpen büszkének kell len-
nünk. A szellemiség tehát, amiért létrejött az egyesület, él és virul,
és reméljük, hogy még hosszú évekig élni fog. 

Az évek során elvégzett munka eredménye kézzelfogható a fa-
luban: négy park, asztalok és padok több helyszínen, új kresz táb-
lák és fitness eszközök a Kresz-parkban, biciklitárolók a játszótere-
ken, fából készült kukák, járda a KÖSZI 3 parkban, pingpongasz-
tal és kosárlabdapalánk a KÖSZI 4 parkban, 2 díszes hirdetõtábla,
1 buszmegálló, 3 díszes köszöntõtábla a faluszéleken, hogy csak
a nagyobbakat említsem. Szeretnék köszönetet mondani mind-
azoknak, tagoknak és nem tagoknak, a falu aprajának, nagyjának,
a vállalkozóknak, az Önkormányzatnak és a Hivatalnak, akik eb-
ben a munkában segítségünkre voltak.

Ha úgy gondolják, hogy Egyesületünk további tevékenységét
segítenék, kérem, támogassanak bennünket:

Bankszámlaszámunk: 52800045-10400968 (Szabadszállás és
Vidéke Takarékszövetkezet)

Ha az SZJA 1%-ával (is) segítenék munkánkat, adószámunk:
19552048-1-03.

Kovácsné dr. Weisz Boglárka
elnök
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A téli idõjárás kedvez a lakástüzek
kialakulásának. Az emberek a hideg
idõben sokkal többet tartózkodnak ott-
hon, többet fõznek, és intenzíven kell
fûteni. Az esetek többségében a tûz
egy-két négyzetméternyi területet
érint, azonban országosan szinte min-
den nap elõfordul olyan eset, ahol tel-
jesen kiég egy szoba, vagy az egész
otthon válik a lángok martalékává.
Mind a sérülések, mind pedig a lakás-
tüzek megelõzhetõek néhány egysze-
rû szabály betartásával:

• A fûtõeszköz és a kémény kialakí-
tását és karbantartását bízzuk szak-
emberre, a házilag barkácsolt beren-
dezések életveszélyesek lehetnek.

• Azokban a háztartásokban, ahol
fával fûtenek, ne legyen túl közel a tü-
zelõ a kandallóhoz, cserépkályhához
vagy kazánhoz.

• Sok tûz keletkezik elektromos zár-
lat miatt. Otthonunk elektromos rend-
szerét mindig szakember telepítse és
ellenõrizze, a házilagos megoldások
fokozott kockázatot jelentenek. 

Azokat a kisgépeket – hajvasaló,
hajszárító, kávéfõzõ, mobiltöltõ –,
amelyeknek nem kell egész nap fe-
szültség alatt lenniük, ne tartsuk áram
alatt. Sérült vezetéket, hibás hosszab-

bítót, elosztót soha nem szabad hasz-
nálni!

• Az ágyban való cigarettázás sok
lakástûz forrása. A cigarettából kihulló
parázs ráeshet a ruházatra, az ágyne-
mûre, vagy a rosszul eloltott cigaretta-
csikk a kiborult hamutartóból beeshet
az ágyba, ami még órák múlva is okoz-
hat tüzet – pont akkor, amikor már al-
szunk! Fontos, hogy a még égõ, pa-
rázsló cigarettát ne hagyjuk a hamutar-
tóban, azt mindig oltsuk el! A hamutar-
tó tartalmát ne öntsük éghetõ anya-
gokkal teli kukába! 

• A tûzhelyen felejtett étel, olaj is
gyorsan tüzet okozhat, hiszen a kony-
hában elhelyezett gyúlékony anyago-
kon gyorsan továbbterjednek a lángok.
A lakás elhagyásakor minden esetben
zárjuk el a tûzhelyet, mert számos tûz-
eset oka az, hogy a lakásból eltávozó
személy elfelejti, hogy a tûzhely be-
kapcsolva maradt. Van, amikor nem
várt körülmény vonja el a figyelmét ar-
ról, vagy jelent akadályt abban, hogy
idõben visszatérjen valaki. Fontos,
hogy sem fõzés, sem pedig ételmele-
gítés közben ne hagyjuk felügyelet nél-
kül a tûzhelyet!

• A lakástüzek többségénél a mérge-
zõ füst füstmérgezéshez vezet, rosszabb

esetben halálhoz. Számos esetben a la-
kásokban kialakuló tüzet – fõleg éjjel – a
benntartózkodók már csak túl késõn,
vagy egyáltalán nem észlelik. Egy la-
kástûz esetén csak néhány perc áll a la-
kók rendelkezésére, hogy felmérjék a
helyzetet és biztonsággal elhagyják az
otthonukat. Itt kerülnek elõtérbe az ott-
honi füstérzékelõk. A lakóépületek helyi-
ségeiben kialakuló tüzeknél a tûz kez-
deti szakaszában már keletkezik füst. A
füstérzékelõk nagyjából egy percen be-
lül jeleznek, így adva nagyobb esélyt a
menekülésre és a túlélésre. 

Tûz esetén azonnal hívja a kataszt-
rófavédelem mûveletirányítási köz-
pontjait a 112-es segélykérõ telefon-
számon! Az észlelést követõen fontos
a gyors helyzetfelismerés, hiszen min-
den perc számít. A lángok másodper-
cek alatt rohamosan terjedhetnek, így
ha látunk esélyt a tûz megfékezésére
és eloltására – amennyiben az a tes-
ti épségünket nem veszélyezteti –
akkor azt azonnal kezdjük meg. Ha a
tûz akkora, hogy már a testi épségün-
ket, vagy a lakás szerkezetét veszé-
lyezteti, akkor hagyjuk el az épületet
és haladéktalanul szóljunk a szomszé-
doknak is. 

Katasztrófavédelem

Születések
Adorján Zeke Olivér (2018.10.26.) a.n.: Mészáros Bianka
Bezerédi Gréta (2018.12.05.) a.n.: Bezerédi Hajnalka
Valkai Noel (2018.12.09.) a.n.: Kozma Mariann
Stumfold Noel (2018.12.09.) a.n.: Stumfold Terézia
Pálinkás Hanna (2018.12.12.) a.n.: Tari Andrea
Farkas Milán (2018.12.13.) a.n.: Szuromi Krisztina
Baranyi Viktória (2018.12.13.) a.n.: Makula Brigitta
Meleg Zétény (2018.12.20.) a.n.: Bálint Anita
Fejes István Szilárd (2019.01.11.) a.n.: Györgye Olga Mária
Jakab Áron (2019.01.25.) a.n.: Jakab Edina
Kerner Éva (2019.01.27.) a.n.: Tóth Éva
Kerner Dóra (2019.01.27.) a.n.: Tóth Éva
Bajáczi Szelina (2019.01.30.) a.n.: Györgye Ramóna
Jáger Maja (2019.02.12.) a.n.: Ratkovics Regina
Varga Adél Debóra (2019.03.04.) a.n.: Kovács Debóra

Házasságkötések
Kerner András és Tóth Éva 2018. november 10.
Kanizsai János és Csereklei Erzsébet 2018. november 19.
Szakos Imre és Tarsoly Nikoletta 2018. november 23.
Budai János és Czuczor Ágnes 2018. november 24.
Szilvássy Sándor és Zsebõk Mária 2018. december 1. 

Csoma Mihály és Szekeres Noémi 2018. december 7.
Németh István és Jakab Teréz 2018. december 21.
Balázs Bálint és Vég Monica 2019. január 2.
Locskai Sándor és Hartmann Franciska Éva 2019. január 16.
Valkai Zoltán és Durvay Brigitta 2019. február 22. 

Elhunytak
Vizi Gáborné (1944.11.25.) Elhunyt: 2018.10.10.
Szûcs Sándor (1962.05.25.) Elhunyt: 2018.10.12.
Kalotaszegi János István (1941.08.18.) Elhunyt: 2018.10.13.
Kiss László (1948.01.31.) Elhunyt: 2018.10.15.
Kardos Pálné (1937.01.22.) Elhunyt: 2018.11.06.
Mercz Vincze (1931.09.11.) Elhunyt: 2018.11.08.
Csuka Lászlóné (1943.11.19.) Elhunyt: 2018.11.09.
Bányai Lászlóné (1960.09.21.) Elhunyt: 2018.11.13.
Fedor István (1925.01.30.) Elhunyt: 2018.11.17.
Káposztás Mihályné (1934.12.01.) Elhunyt: 2018.11.28.
Kovács Lukács Mihályné (1942.03.01.) Elhunyt: 2019.01.03.
Holkó Ferenc (1926.09.11.) Elhunyt: 2019.01.04.
Mészáros Sándorné (1930.09.27.) Elhunyt: 2019.01.10.
Dr. Ranyák Márta (1952.08.28.) Elhunyt: 2019.01.15.
Fülöp Sándor (1968.04.06.) Elhunyt: 2019.01.15.
Radosza Istvánné (1948.09.04.) Elhunyt: 2019.02.10.
Gudmon Gáborné (1937.06.24.) Elhunyt: 2019.02.16.
Udvardi Ignác (1940.08.30.) Elhunyt: 2019.02.26.

Anyakönyvi hírek

Tájékoztató lakástüzekkel kapcsolatban
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Védõnõ – Óvoda

A települések megtartó erejének kulcsa
a gyermeklétszám megtartásában, növelé-
sében rejlik. A gyermeknevelés öröme nem
csupán hivatás, hanem a család, a közös-
ség ereje, gazdagsága. Ezek a gondolatok
vezérelték a kecskeméti székhelyû Nõk a
Nemzet Jövõjéért Egyesületet arra, hogy a
Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona cí-
mû programot létrehozzák. 

Ennek jegyében hirdették meg a progra-
mot, 2010. január 1-jével a Királykisasszo-
nyok és Királyfiak Otthona cím elnyerésére
Bács-Kiskun megye 119 települése részére.

A cím elnyerésének feltétele: Naptári
évente az a település kaphatja meg az elis-
merést, ahol az elõzõ év december 31-én
megállapított statisztikai állandó népesség
létszámához viszonyítottan legnagyobb
százalékos mértékû az ott lakó (állandó be-
jelentett lakcímmel rendelkezõ szülõk gyer-
meke) újszülött létszámnövekedés.

A program keretében évente három díjat

adnak át. Az elismerés részét képezi a tele-
pülésnek adományozott tábla és emléklap,
valamint az újszülöttek számára  ünnepség
keretében átadott egy-egy kis jelképes tûz-
zománc korona és egy-egy emléklap.

Szalkszentmárton második helyezést ért
el a 2017-ben született gyermekeknek kö-
szönhetõen a 119 Bács-Kiskun megyei te-
lepülés közül. 2016. évben 15 gyermek
született a községben, 2017. évben 35 fõre
emelkedett a születésszám. 

Az érintett családok névre szóló meghí-
vót kaptak a rendezvényre, és 2018. 01.
21-én egy kedves ünnepség keretében
megtörtént a díjak átadása.

Bízom benne, hogy a következõ évek-
ben tovább növekedik községünkben a
gyermekvállalási kedv. 

Gratulálok mindenkinek, aki  hozzájárult
ezen megtisztelõ cím elnyeréséhez. 

Mizseiné Czigler Judit 
védõnõ

Királykisasszonyok és Királyfiak
Otthona Szalkszentmárton

Szeretettel köszöntöm az olvasókat a Bó-
bita óvoda gyermekei és dolgozói nevében.
Õsz óta sok szép dolog történt óvodánk életé-
ben. Októbertõl minden hónapban eljön hoz-
zánk Kovácsovics Fruzsina, s a csoportokban
zenél, énekel, játszik a gyermekekkel egy
rendhagyó ének-zene foglalkozás keretében.  

Októberben kéthetes intenzív úszások-
tatáson vettek részt nagycsoportosaink.
Nagy élményt jelentett a gyermekeknek a
játékos úszásoktatás, nekünk szülõknek,
pedagógusoknak pedig a gyermekek önfe-
ledt játéka, tanulása.          

Hagyományainkhoz híven a Márton-napi
felvonuláshoz közösen készítettük lámpása-
inkat a Mûvelõdési Ház dolgozóival. Az ad-
venti idõszakban ünnepi készülõdés vette
kezdetét. Idén is eljött hozzánk a Mikulás ked-
ves segítõivel. A csoportok finom sütemé-
nyekkel és szép ajándékokkal várták õket. A
Haslinger dunavecsei vállalatától is kaptunk
csomagokat, amiért köszönet illeti Somogyiné
Kránicz Mónikát. Immár második alkalommal
szerveztünk Adventi kézmûves délutánt fel-
nõtteknek, ahol Tiringerné Gál Erzsike óvó
néni vezetésével kerámiáztunk. Az Újtelepi
óvodát a szülõk és a gyermekek közösen dí-
szítették fel a dolgozókkal egy vidám családi
délután keretében. A karácsonyt csoporton-
ként a szülõkkel ünnepeltük. Itt szeretném
megragadni az alkalmat, hogy megköszön-
jem az Önkormányzatnak és az Alapítvá-
nyunk vezetõinek a sok munkát és az anyagi
támogatást, amelynek köszönhetõen sok
szép játékot, fejlesztõ eszközöket és sport-
szereket tudtunk ajándékozni a csoportoknak.   

Gyermekeink minden évben többször is
részt vesznek Kiskunlacházán a Magyar
Labdarúgó Szövetség által szervezett sport
napon. Kis csapatunk eljutását Vincellér
Csaba szervezi és bonyolítja le. Csaba pá-
lyázott a Decatlonnál is, ahonnan egy foci-
kaput és sok labdát nyertünk. A másik foci-
kaput az Õ felajánlásából kaptuk meg. Min-
den csoportba ellátogatott Hodik Dávid. Be-
szélgetett a gyermekekkel, megmutatta ne-

kik azokat az esz-
közöket, amiket egy
rendõr magával visz
a szolgálatba. A
rendõrsapka és a
gumibot mellett ta-
lán a bilincsnek volt a legnagyobb sikere.

Az õszi papírgyûjtésbõl származó pénzbõl
bicikliket és motorokat vásároltunk. Papírgyûj-
tésünk folyamatos, továbbra is várjuk a feles-
legessé vált papírokat. Tovább folytatódnak
az EFOP 3.9.2. pályázat programjai. Április-
ban újra részt veszünk egy intenzív úszások-
tatáson. Afarsangi jótékonysági délutánunkon
Ricsi Bohóc szórakoztatott minket, de az év
során még több alkalommal találkozhatunk a
Mesekocsi  Színház társulatával. Asok színes
program mellett tovább folytatódnak a logopé-
diai és más fejlesztõ foglalkozások. Tavasszal
a fogorvos néni munkájával is megismerke-
dünk, aki az óvodai csoportokban látogatja
meg a kicsiket s ad tanácsokat a helyes fog-
ápolásról. Óvodapedagógusaink a sok prog-
ram mellett a kompetencia alapú program-
csomag, illetve az óvoda helyi pedagógiai
programja szerint, változatos tapasztalatszer-
zéssel, sokszínû tevékenységekkel gazdagít-
ják az óvodás gyermekek életét.

Az idén is lehetõség van arra, hogy
adónk 1%-ával támogassuk a „Korszerûbb
Óvodáért Szalkszentmárton” Alapítványt. 

Bakosné Somogyi Orsolya
óvodavezetõ

A Bóbita óvoda hírei
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Óvoda Alapítvány – Iskola

„Az erõt a közösség adja”
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi

Erõforrás Támogatáskezelõ a Nemzeti Tehetség Program cselek-
vési programja alapján pályázatot írt ki A hazai és a határon túli mû-
vészeti tehetséggondozó programok támogatása elnevezéssel. Is-
kolánk TemperaMetrum címen nyújtotta be pályázatát, melyet
szakmailag és tartalmilag is megalapozottnak és nyertesnek ítélt a
kiíró. ASzalkszentmártoni Petõfi Sándor Általános Iskola 1 000 000
Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesült. A projekt célja,

hogy a  tehetségmûhely foglalkozásain a mû-
vészet eszközeivel történõ nevelés lehetõsé-
geit teremtsük meg. A zenemûvészet, a drá-
majáték és a képzõmûvészet eszközeivel fej-
lõdik a tanulóink önkifejezése, mindemel-
lett megtapasztalják a közös alkotás
örömét. A szalkszentmártoni
népdalokról közösen készített,
nagy méretû illusztrációk
lesznek a tárgyiasult alko-
tások. Az alkotói folyamat-
ban erõsödik a tehetség-
ígéretek identitása, tele-
pülésünk dalainak segít-

A Petõfi Sándor Általános Iskola hírei

„Korszerûbb Óvodáért Szalkszentmárton” Alapítvány hírei
Tisztelt Szülõk, Nagyszülõk, Óvodape-

dagógusok! Köszönjük, hogy számíthatunk
Egymásra! Köszönjük nagylelkû segítségü-
ket és adományaikat!

Köszönjük az SZJA 1%-os felajánlásai-
kat (melynek összege a 2017. évrõl
185.415 forint volt), mely segítségével el
tudtuk kezdeni az óvodai csoportszobák
bútorainak cseréjét, melyek közül sok az
1970-es évek óta használatban van. Ez két
csoportszoba bútorzatának megújulását je-
lenti, mely 6 db szekrénybõl és 2 db ko-
módból áll. 

Az udvari játékok száma is gyarapodott
2 db lovacskás rugós hinta telepítésével,
melyek szabvány szerinti engedélyezteté-
sen is túl vannak. Ezeket  az Önkormány-
zat civil szervezetek részére kiírt pályáza-
tán nyert összeg (220.000 forint) segítségé-
vel sikerült alapítványunknak megvásárol-
nia (összesen 292.100 forint értékben). Az
alapítványunk által hozzátett önrészt
(72.100 forint) a Lakosság által küldött

pénzadományokból és a jótékonysági vá-
sárokon kiárusított ruhaadományokból
származó bevétellel egészítettük ki.

Adventi jótékonysági vásárunkon a rá-
szoruló gyermekek részére ingyen („csak
aláírásért”, térítésmentesen) adományoz-
tunk 23 gyermek és családja részére 460 db
ruhanemût és 46 db játékot. Itt szeretnénk
külön megköszönni azoknak a családoknak,
akik megtették, hogy gyermekeik kinõtt, de
tökéletesen használható ruháit, cipõit, játé-
kait alapítványunknak adományozták és fo-
lyamatosan adományozzák, melyeket leltár-
ba vétel után nagy örömmel tudunk tovább
adományozni óvodás gyermekeinknek.

Beszámolhatunk arról is, hogy a Szalk-
szentmártoni Bóbita Óvoda gyermekeinek
boldog karácsonya volt óvodánkban, gaz-
dag karácsonyi ajándékokkal, melynek
megvásárlásához az AGROFEED KFT. ve-
zetõsége 300.000 forint adományával ha-
talmas segítséget nyújtott. Így minden cso-
portnak a saját óvodapedagógusa által ki-

választott, korszerû készségfejlesztõ játé-
kokat tudtunk a karácsonyfa alá tenni.
Gyermekeink hatalmas örömében osztoz-
hattunk nagylelkû adományozóinkkal
együtt.

Továbbra is elfogadhatjuk és nagy öröm-
mel várjuk az SZJA 1%-os felajánlásaikat
(„Korszerûbb Óvodáért Szalkszentmárton”
Alapítvány adószám: 18360354-1-03),
melynek segítségével folytatni szeretnénk
a csoportszobák bútorainak cseréjét.

Figyelemmel kísérjük az óvodai pályáza-
ti lehetõségeket, és nagy köszönettel fo-
gadjuk a lakosság adományait. Áprilistól is-
mét folytatjuk nagy sikerû jótékonysági vá-
sárainkat.

Szeretettel és törõdéssel szeretnénk
boldogabbá tenni a Szalkszentmártoni Bó-
bita Óvoda gyermekeinek mindennapjait. 

Fenyvesi András
„Korszerûbb Óvodáért

Szalkszentmárton” Alapítvány 
Kuratóriumának Elnöke
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Iskola

ségével. Emellett egy kiadványban kerülnek bemu-
tatásra a település népdalai, melyeket szintén a mû-
helyben születõ alkotások illusztrálnak. Ez hiánypót-
ló dokumentum a településen. Zenekari harangjá-
tékkal emeljük a csengettyûzenekar játékát. A Ko-
dály-program keretében az iskolánk fenntartójának,
a Kiskõrösi Tankerületi Központnak köszönhetõen új
elektromos zongora segíti a zenei nevelést.

2018 szeptemberétõl sokrétû programsorozattal
folytatódott intézményünkben az „Együtt-MÛKÖ-
DÉSBEN” – Megújuló tanulástámogatás a közneve-
lési intézményekben elnevezésû, uniós finanszírozá-
sú EFOP-3.3.7-17-2017-00036 azonosító számú
projektünk. A Szabadszállási Petõfi Sándor Általános
Iskolával közösen megvalósított fejlesztés a tanórán
kívüli tanulási alkalmak kínálatát gyarapítja  tanulókö-
zösségeink számára. Témanapjaink, az ABC napok
közül a Pályaválasztási témanap és az Adventi alko-
tó délután az egész iskola közösségét megmozgat-
ták. Szakkörök mûködnek: Webmesterkedõk, Szószólók, Reciklá-
lók alkotnak hétrõl hétre, a Szalkstreetworkout mûhelyben erõsíte-
nek a 7-8.-os sportolni vágyók. Az iskolarádió elindításához szüksé-
ges eszközök beszerzése megtörtént, tavasszal kerti kiülõket, sza-
badtéri fitnesz eszközöket helyezünk el az iskola udvarán. A tanter-
mek kényelmét babzsákokkal, szõnyegekkel emeltük.

A Klebelsberg Központ belsõ pályá-
zatot írt ki a tankerületi központok fenn-
tartásában álló intézmények számára,
melyre intézményi jó gyakorlatokkal le-
hetett nevezni. Iskolánk pedagógusi te-

matikákat dolgozott ki a napközis és a tanulószobai foglalkozások
tartalmi fejlesztésére Tanközi Napszoba címmel. Az egész napos
iskolai benntartózkodás vonzóvá tétele segítheti intézményünket

az iskolai lemorzsolódás elleni küzdelemben. A rakásolható, sorol-
ható iskolai padok segítségével a tanterem gyorsan átvarázsolha-
tó. A délutáni foglalkozásoknak szabadabb, változatosabb környe-
zet biztosítható. 

Megkezdte mûködését az önismereti csoport is, folyamatos ta-
nulóink egyéni mentorálása.  

Az Oktatási Hivatal felkérésére részt vesz iskolánk egy ki-
emelt fejlesztésben, melynek célja, hogy még inkább esélyte-
remtõ intézménnyé válhassunk. Nagy figyelmet fordítunk az
egyéni bánásmód erõsítésére, a szociális kompetenciák javítá-
sára, a hátránykompenzációra. Mindemellett szép sikereket ér-
nek el tehetséges tanulóink alsó és felsõ tagozaton egyaránt.

Törökné Novadovszki Nelli
intézményvezetõ

Dátum Verseny neve Felkészítõ tanár Gyermek neve / osztálya Elért eredmény
2018. 11. 18. Happy Kids Bajnokság Rezes János Szabó Léna 3. o. Kumite 3. Kata 3.

Országos Karate Verseny Jakab Zoltán 3. o. Kumite 3.
Görei Fanni 5. o. Kumite 3. Kata 1.
Papp Kíra 6. o. Kumite 2. Kata 2. Csapat Kata 1.
Farkas Dzsesszika 7. o. Kumite 1. Kata 1. Csapat Kata 1.
Görei Viktória 7. o. Kumite 3. Kata 1. Csapat Kata 1.
Vidók Nikolett 7. o. Kumite 3. Kata 2. Csapat Kata 3.
Papp Beatrix 7. o. Kumite 2. Kata 3. Csapat Kata 3.

2018. 12. 05. Járási Környezetismereti Verseny Fekete Zsuzsa Takács Loretta
3-4. o. Kunpeszér Hegyi Botond

II. helyezésKolman Dorka 
Nagy Kitti

2018. 11. 19. Erzsébet-napi szavalóverseny Káposztás Tiborné Alföldy-Boruss Kolos 3. b II. helyezés
Kunszentmiklós Fekete Zsuzsa Zsigmond Zsanett 3. a különdíj

Török László Pap Kíra 6. o. II. helyezés
2018. 12. 04. VARGAbetû tanulmányi verseny Káposztás Tiborné Alföldy-Boruss Kolos 3. a 12.

matematika Kunszentmiklós Majsai Gergõ 3. a 10.
2018. 12. 05. Járási Környezetismereti Verseny Pál Ferencné Bakos Dorottya

3-4. o. Kunpeszér Bebõk Lara
5.Somogyi Sára

Jakab László Ruben
2019. 01. 21. Járási Anyanyelvi Vetélkedõ Apostag Balla Zsófia 1. o.

Kontra Zsóka 2. o.
II. helyezettNagy Lili 3. o

Kolmann Dorka 4. o.
2019. 01. 31. Járási Mesemondó Verseny Tass Káposztás Tiborné Alföldy-Boruss Kolos III. helyezés
2019. 01. 10. Járási Helyesírási Verseny Ladánybene Török László Fenyvesi Fanni 7. o. II. helyezés

Benkõ Fanni 8. o. III. helyezés
2019. 01. 21. Kazinczy Prózamondó Verseny Dömsöd Sebetka Mihályné Kolman Dorka 4. o. 6. helyezés
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Farsang – Könyvtár

Farsangi képregény

A tombolán sok értékes nyermény talált gazdára. Köszönet illeti érte minden támogatónkat. Köszönjük a szervezõknek,
segítõknek, résztvevõknek a sok kellemes élményt!                                                                                    Kerner Erzsébet

Itt az utas, aki lekéste a pontosan érkezõ vonatot A díjkiosztás izgalmai

Volt cowboy helyett cowgirl, 
aki egy unikornist vezetett. 

Az utóbbi volt a bõbeszédû...

Volt a díjazottak között Superman,
rendõr és Zorro...

És egyéniben a legnagyobb sikert
japán vendégünk érte el 

Mostanság gyakran hallani arról, hogy milyen nagy érték lett az
információ és milyen fontos, hogy mielõbb és minél pontosabban
jussunk hozzá. 

Van-e ehhez jobb hely, mint a könyvtár? Hiszen itt egyszerre
lehet a hagyományos utat választva keresgélni a szakkönyvekben,
a lexikonokban, valamint a folyóiratokban.

Ugyanakkor jelen van a legmodernebb, leggyorsabb módszer
is: az internet-használati lehetõség, amit a nyomtatás, faxolás és
fénymásolás egészít ki. 

Legújabb lehetõség a GINOP 3.3.1-es pályázat, amely a „digi-
tális szakadékcsökkentés” jegyében nyújt lehetõséget minden he-

lyi lakosnak. A pályázat keretében laptopot, tabletet és okoste-
lefont is nyertünk, amelyeket szintén a könyvtárban lehet hasz-
nálni nyitvatartási idõben bármikor. Az egyik laptopra feltelepí-
tettük a Munkaügyi Központ által megadott álláskeresési ta-
nácsadási anyagot, valamint a környékbeli munkalehetõsége-
ket is. Ennek a pályázatnak a keretében szervezte a könyvtár
az Iker1 és Iker2 informatika tanfolyamot is. Igény esetén újra
biztosítjuk a tanfolyam lehetõségét. 

Nagy örömünkre különdíjasak lettünk a Telegdi Ágnes írónõ
által meghirdetett „Karácsonyi, könyvtáras dekorációs ver-
seny”-en.  Az országos pályázatra 56 könyvtár nevezett be, és mi

Könyvtári hívogató
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Könyvtár

is a kiemeltek közé kerültünk. A gratulációs levél mellé sok-sok ki-
sebb-nagyobb ajándékot kaptunk, amiket majd azok a gyerekek
vehetnek át, akik a könyvtár különféle rendezvényein ügyesen sze-
repelnek. 

Ilyen lehetõség lesz március végén a megyei
könyvtár által meghirdetett Internet Fiesta is. 

Aki a sokféle érdekes feladatból választva he-
lyes megoldást ad le, értékes jutalmakat kaphat. 

Március 6-án történész elõadóval tiszteleg-
tünk az 1848-49-es csaták hõsi halottai elõtt.

Április 8-án mindenkit szeretettel várunk Olasz
Etelka mûvésznõ elõadására, amellyel a Költé-
szet Napjáról emlékezünk meg. Természetesen
tematikus kiállításokkal is folyamatosan készü-
lünk, amelyekkel legújabb könyveinket is bemu-
tatjuk az érdeklõdõknek. 

Idén is folytatódik KönyvtárMozi sorozatunk!
Ameghirdetett filmek mellé várjuk az Önök javas-
latait is! Legyünk együtt a „moziban”, úgy, mint
egykor régen!

Ringató foglalkozásaink is folytatódnak, min-
den második hétfõn délelõtt várja a babákat és a mamákat is And-
rás Edit foglalkozás-vezetõ.

Idén is kiemelt figyelemmel fordulunk az egészségmegõrzés té-
mája felé.

A hagyományos és az alternatív gyógyászat szakirodalma is
megtalálható könyvtárunkban, a sok újszerû szakácskönyvrõl nem
is szólva … ☺

Sorozatunk elsõ elõadója Kiss József természetgyógyász, a
Harmónia Egészségcentrum vezetõje lesz, aki a tinédzsereket
szeretné segíteni egy újszerû tanfolyam keretében.

A „Beauty Napok” a nõi szépség megõrzé-
sének legújabb, legkorszerûbb lehetõségeirõl
szólnak majd, és gyakorlati bemutató is lesz.

Végül, de nem utolsósorban folyamatosan
várjuk kedves olvasóinkat a sok szép és új
könyvvel és érdekesebbnél érdekesebb folyó-
iratokkal.

Néhány „gyerekszáj” idézettel szeretném be-
fejezni gondolataimat, amelyek arra a kérdésre
válaszoltak, hogy Miért jó a könyvtárban lenni?

„Nagyon sok fajta és számú könyv van
benne.”

„Mert nagyon jókat lehet bent beszélgetni”
„Közel van az otthonomhoz, ezért ha vala-

mit nem tudok, akkor csak elmegyek a könyv-
tárba és keresek egy könyvet, amibõl meg-
tudhatom”. 

„Jók a programok, nagyon jók az ottani órák."
„Sok program szokott lenni, meg versenyek, meg szoktak

jönni olyan személyek, akik új dolgokat mutatnak.”
„Mikor természet órán átmegyünk, és összegyûjtjük az infor-

mációkat.”
„Szeretek ott játszani, filmet nézni és számítógépezni.” 

Csikosné Bozóki Edit 
könyvtáros
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Múzem – Református egyház

Az elmúlt év színes
eseményei után eb-
ben az évben is
várjuk Szalkszent-
márton  lakosságát

a múzeum program-
jaira. Elsõ ilyen jeles ün-

nepünk március 15-i megemlékezés a mû-
velõdési házban és koszorúzás a Petõfi-
szobornál. Az ifjúságot múzeumpedagógiai
foglalkozásokra várjuk. Készítünk huszár
bábot zacskóból, kis dobot, hajtogatunk lo-
vacskát.

A költészet napján, április 11-én megem-
lékezünk Ady Endrérõl, aki száz éve hunyt el.

Létrehozunk egy új idõszaki kiállítást ré-
gi, száz éve kiadott könyvekbõl „Kaland és
Mûvészet” címmel. A lakosság segítségét
kérjük a könyvek összegyûjtésében: ha tu-
lajdonukban van száz évnél idõsebb kiad-
vány, kölcsönkérnénk a kiállítás idejére.
Várjuk a könyvszeretõ embereket!

A Múzeumok Éjszakáján, június 22-én
színes programmal várjuk Szalkszentmárton
apraját, nagyját. Éjfélkor a Szent Iván éjsza-
káján szokásos Tûzugrást is megrendezzük,
amire várjuk szerelmes párok jelentkezését.

Mit jelképez a tûzugrás: „Ne félj pajtás,
ugord át, nem süti meg a pofád.”

Az ilyenkor gyújtott tûzrõl azt tartották,
hogy megvédi a falut: a jégesõtõl, a dög-

vésztõl, elõsegíti a jó termést, a füstje elûzi az
ólálkodó sárkányokat a kút körül. Az illatos fü-
vek, melyeket tûzre vetettek, gyógyító hatás-
sal voltak azokra, akik átugrottak felette. Atûz
megtisztítja az embereket, a megtisztulás a
termékenység elõfeltétele volt a pogányság
idejében. Jelentése volt annak, hogy ki kivel
ugrik párban és ki elõtt ér földet. Abból, hogy
a lányok miképpen ugorták a Szent Iván tü-
zét, jósoltak a férjhez menéshez! A tûzugrás-
nak szerelemvarázsló célja is volt.

Augusztusban megemlékezünk a közsé-
günkben álló, Petõfi Sándorról készült szo-
bor felállításának 50. évfordulójáról. A szo-
bor alkotója Marton László Munkácsy-díjas
szobrászmûvész. A költõ halálának 170. év-
fordulója is beletartozik az ünnepi program-
ba: a kis ünnepséget a Petõfi Múzem Bará-
ti Körrel együtt szerveznénk, közösen emlé-
kezve erre a rég múlt eseményre.

Az Aradi vértanúkra emlékezünk a mú-
zeum udvarán álló emlékkõnél.

Szeretettel várunk mindenkit intézmé-
nyünkben, nem csak a meghirdetett progra-
mokon, hanem bármikor ha egy kis békés
múltidézésre vágynak, bekukkantva Hrúz
Mária konyhájába vagy  költõ fia szobájába,
ahol gyertyafény mellett írta le szebbnél
szebb sorait. Legyünk büszkék erre az épü-
letre és ápoljuk tovább a Petrovics család
lakhelyét, fiuk, Petõfi Sándor emlékét.

Wágnerné Stier Katalin
múzeumpedagógus

A Petõfi Sándor Emlékkiállítás 2019. évi programjai

ASzalkszentmártoni Temetõ Fenntartója
a Református Egyházközség. Felhívjuk a
lakosság figyelmét, hogy változtak a teme-
tésekkel kapcsolatos fenntartói költségek.
Temetés esetén a hulladékkezelési hozzá-
járulás összege 10 000 Ft-ra módosult. A
temetésekkel kapcsolatos harangozási díj
2 000 Ft/db-ra változott. Református szer-
tartás szerinti temetés esetén a stóladíj
összege 15 000 Ft lett. 

Köszönjük a lakosságnak a temetõ üze-
meltetését segítõ pozitív hozzáállást. Kér-
jük, továbbra is tartsák tiszteletben a teme-
tõ házirendjét. Kérjük a lejárt sírhelyek újra-
váltását. Megváltás hiányában a sírhelyek
fölött a Fenntartó rendelkezik, azokat fel-
számolja és újraértékesíti. (Az urnás sírhe-
lyek lejárati ideje egységesen 10 év, a ha-
gyományos sírhelyeké 25 év.) 

Egyéb változások a Szalkszentmártoni
Református Egyházközségben: az egyház-
fenntartói járulék összege 7 000 Ft/fõ/év
összegre változott. Ez javasolt összeg, ter-
mészetesen más mértékben is lehetõség
van támogatni az Egyházközség mûködé-

sét. Az Egyházközség teljes mértékben ön-
fenntartó. Ennek tudatában emlékeztetjük
községünk református lakosait, hogy lehe-
tõségük szerint támogassák annak mûkö-
dését!

Ezúton köszönjük a Dunamelléki Refor-
mátus Egyházkerület felújítási támogatá-
sát, melyet célzottan a Parókia korszerûsí-
tésére kell felhasználnunk. Két sürgetõ fel-
adat megoldására lesz elegendõ a kapott 8
millió forint: a tetõ héjazat cseréjére, vala-
mint az utólagos vízszigetelés részleges el-
készítésére. 

Igei útravalónk, a 2019-es esztendõ
mottója is ezzel kapcsolatos: Ha az Úr nem
építi a házat, hiába fáradoznak az építõk.
(Zsoltárok 127, 1)

Eddig is sokszor megtapasztaltuk, hogy
amit emberileg, akár a legjobb szándékkal,
nagyon akarunk, még nem biztos, hogy Isten
is úgy akarja. Sok kudarcunk alapja ez. Pedig
megtanulhatnánk már, hogy a keresztyén
ember életének lényege az Úrra hagyatko-
zás. Rábízom magam testi, lelki szükségeim-
ben, egészségemben, betegségemben, kül-

sõ körülményeimben és belsõ világomban.
Megkérdezem: Uram, mit akarsz? Mit te-
gyek? És utána nagyon-nagyon akarnom
kell azt, amit az Úr akar. Minden igyekezettel.

A házépítés, felújítás mindig nagy fa-
lat. Nem hétköznapi, szokásos apróság
– sok nehéz döntést kíván. Talán éppen
azért, mert a pénzünket érinti. Pénz nél-
kül nehéz manapság bármibe belevágni.
Hiába fáradozunk, toldozunk, foldozunk:
kevesek vagyunk hozzá. De tudjuk, hogy
az anyagi források is az Úr kezében van-
nak. A mögöttünk levõ néhány évben –
különösen a mûemlék templomunkkal
kapcsolatosan – eljutottunk a tehetetlen-
ségig. Megkaptuk az elsõ árajánlatot,
mely csupán a falak talajvíz elleni utóla-
gos szigetelésére és a külsõ vizes vako-
latrészek cseréjére vonatkozik: 55 millió
forint. Ez is sok – és még alig nyúltunk
hozzá az épülethez. Isten elvezet a tehe-
tetlenségig – de tudjuk azt is, hogy ami-
kor jónak látja megáld, felemel, elhalmoz
– amikor Õ akarja. Amikor Õ építi a há-
zat. Nagy bölcsesség van ebben a zsol-
tárban, írja Isten várakozó szívünkbe.   

Alföldy-Boruss Dániel
református lelkipásztor

Református hírek
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Fonoda – Mûvelõdési Ház

Mindig vidám környezetben, és mindig valami új technikát kipró-
bálva, elsajátítva mûködik a Fonoda Szakkörünk immár 2,5 éve.
Tagjaink töretlen lelkesedéssel várják a szerda délutánt, hogy
együtt lehessünk. A legfiatalabbak 10 évesek, a legidõsebbek
nyugdíjasok, de az összes korosztály csudi kosárkákat, tálcákat,
tárolókat alkot. A fiatalabbakat rászoktatjuk ezzel, hogy szelektálják
a hulladékot, mivel a semmibõl is lehet valamit teremteni. A koro-
sabbak meg arról számolnak be, hogy a finommotorikus  kézmoz-

gásuk ezáltal éppen olyan jól mûködik, mint fiatal korukban. Vagyis
mindenki nyer valamit a szakkörön. De leginkább a közösen eltöl-
tött vidám perceket élvezzük. 

Ha van kedved csatlakozni, megtalálsz bennünket a Mûvelõdé-
si Ház kistermében szerdánként 3-6-ig. Egy bicikli küllõn, egy isko-
lai stift ragasztón és a jókedveden kívül elõször nincs is szükség
egyébre, mindenre megtanítunk. Várnak szeretettel a „Foncisok”!

Czuczor Teca

Fonoda

Kedves Olvasó!
Az elmúlt év vége programokban gazdag idõszakot nyújtott köz-

ségünk lakói számára. A mécsesek és a sötétség varázsa évrõl év-
re egyre több érdeklõdõt vonz a szalkszentmártoni Márton-napi
lámpás járásra. A rendezvényen különféle kulturális, valamint gyer-
mekfoglalkozások várták a falu apraját és nagyját. A gyerekek lova-
goltatásáról ifj. Simon József gondoskodott. A kézmûves vásárban
házi sajtokból, mézekbõl, gyöngy ékszerekbõl, horgolt és papírfont
ajándéktárgyakból válogathattak az érdeklõdõk. A mondás szerint,
aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik. A Mûvelõ-
dési Ház is lehetõséget adott a libaevésre, hiszen ludaskását készí-
tett Kolman Ferencné Zsuzsa néni, emellett az utolsó morzsáig el-
fogytak a libazsíros, libamájas, libatepertõs kenyerek, így senki sem
maradt éhen. Településünkön hagyománnyá vált, hogy az óvoda és
az iskola Márton hetében emlékezik meg községünk névadójáról,
Szent Mártonról. Aprogram keretében az óvodás csoportok kézmû-
ves foglalkozáson vesznek részt, ahol lámpásokat készítenek és
megismerkednek Márton legendájával. Az iskolás gyerekek techni-
ka órán készítik el a lámpásaikat a felvonulásra.

A felvonulók a helyi Szent Márton szobornál meghallgathatták a
MartinuS KóruS mûsorát, valamint Budai Márton szavalatát. A ha-
gyományoknak megfelelõen egy élõ ludat is kisorsoltunk a résztve-
võk között, a szárnyas jószág Halász Attila és családja felajánlása
volt, amit Somogyi Sára vihetett haza. A mûsor részeként a polgár-
mesteri hivatal falára vetítve hangos-képes épületfestést tekinthe-
tett meg a népes közönség, ami Szent Márton legendás élettörté-
netét mesélte el. Anap zárásaként kekszet kínáltunk, amit a hagyo-
mány alapján mindenki megosztott valakivel, mint ahogy Márton is
megosztotta köpenyét a koldussal. A lámpás felvonuláson több
mint kétszázan vettek részt. Remélem, idén még a tavalyinál is töb-
ben sétálunk Márton napján a mi kis falunk utcáin lámpással a ke-
zünkben.

Idõsek napja. Minden év november közepén zenés rendezvény-
nyel ünnepeljük meg az idõsek világnapját. A hagyomány négy év-
re nyúlik vissza. Az önkormányzat 2015-ben rendezte meg elõször
a programot, ezzel kívánva megemlékezni a Földünkön élõ körül-
belül 600 millió, ebbõl a településünkön élõ 600 idõs emberrõl. A
rendezvényünkre ellátogató közel 130 nyugdíjast Gulyásné Hor-

Visszatekintõ a mûvelõdési ház programjaira
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Mûvelõdési Ház

váth Tünde alpolgármester köszöntötte. A mûsor kezdetén a meg-
hívott vendégek Zsigmond Zsanett harmadik osztályos tanuló sza-
valatát hallgathatták, amit Koós János mûvész úr és felesége, Dé-
kány Sarolta mûvésznõ mûsora követett. A humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben címû felhívás résztvevõjeként szín-
vonalasabb rendezvényre volt lehetõség. A jó hangulatú mûsort kö-
vetõen jó étvággyal fogyasztották a hidegtálakat a nyugdíjasok.

Szalkszentmártonban elsõ alkalommal került megrendezésre
az Adventi Örömfutás. A Mûvelõdési Ház december 7-én az óvo-
dások, 8-án az iskolások és felnõttek részére
szervezte meg a futást, hogy mozgásra bírja a
sport szerelmeseit. Ahideg idõ dacára szombaton
közel ötven résztvevõ gyülekezett a Piactéren. A
regisztráció és a bemelegítõ edzés után teljesítet-
ték az 1,7 km-es távot a futók. A beérkezést köve-
tõen mindenkit forró teával, zsíros kenyérrel, sza-
loncukorral és meglepetéscsomagokkal vártak a
szervezõk. 

Szalkszentmárton Község Önkormányzata he-
tedik alkalommal szervezte meg idén a Falukará-
csonyt, hogy településünk lakói advent harmadik
hétvégéjén együtt tudjanak ünnepelni, hiszen „A
karácsony (…) legjelentõsebb, leginkább lélek-
emelõ ajándéka az egymást boldogító együttlét.”
– idézet Oláh Attila gondolataiból. 

A karácsonyi mûsort Alföldy-Boruss Dániel re-
formátus lelkipásztor és Káposztás Tibor polgármester úr karácso-
nyi köszöntõje nyitotta meg. Anégy éve alakult MartinuS Kórus idén
is elfogadta felkérésünket. A folytatásban a Szalkszentmártoni Sze-
derinda Néptánc Egyesület, Soltész Rezsõ és a Princess mûsorát
láthatta a nagyérdemû közönség. A mûsort a Szalkszentmártoni

Néptánc Egyesület zárta, rendhagyó módon, nemcsak táncoltak,
hanem erre az alkalomra, külön írt színdarabot adtak elõ, amely
megírására és megrendezésére Nagyné Sümegi Viktóriát, a me-
sélõ szerepére pedig Czuczor Tecát kérték fel.

Közeleg a Húsvét! Tavasszal elkészítjük a falu második tojásfáját,
amit a településen élõk közremûködésével együtt szeretnénk megva-
lósítani. Ehhez szeretném kérni mindenki segítségét, aki szeret alkot-
ni, kézmûveskedni, készítsen hímes tojást, olyan technikával, ami bír-
ja az idõjárás viszontagságait. Akezdeményezéssel kapcsolatban to-

vábbi információ a Mûvelõdési Házban kérhetõ.   
Köszönöm a segítõ munkát kolléganõimnek:

Kévés Barbarának, Kovács Ágnesnek.
Tavasszal is várjuk kedves látogatóinkat prog-

ramjainkra.
– 2019. március 15-én ünnepségre. Hely-

szín: Mûvelõdési Ház, szervezõ: Szalkszentmár-
ton Község Önkormányzata.

– 2019. március 30-án Tavaszi Néptánc Ta-
lálkozóra. Helyszín: Mûvelõdési Ház, szervezõ:
Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület.

– 2019. április 13-án Szalk–Tass vetélkedõre.
Helyszín: Mûv. Ház, szervezõ: Mûvelõdési Ház.

– 2019. május 1-jén Majálisra. Helyszín:
Dombi ház udvara, szervezõ: Mûvelõdési Ház.

– 2019. június 1-jén Gyereknapra. Helyszín:
Mûvelõdési Ház, szervezõ: Mûvelõdési Ház.

– 2019. június 4-én Trianoni megemlékezésünkre. Helyszín:
Országzászló, Szent Márton tér, szervezõ: Szalkszentmárton Köz-
ség Önkormányzata. 

Mészáros Szilvia
mûvelõdésszervezõ
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Szalk anno...

„Gacs Sándor, anyai nagyanyám testvére
sokat írt haza. Egyenletes betûit, könnyed fo-
galmazását élvezet olvasni így 75 év távlatá-
ból is. Nyíregyházára sorozták, onnan indul-
tak kelet felé. Egy idõ után elmaradtak a ked-
ves hangú érdeklõdõ levelei. Jött kettõ, amin
a saját keze írásával történt címzés volt lát-
ható, a hátulján viszont csak egy nyomtatott
szöveg. Nagyon megijedtek az itthoniak, ho-
lott a levélben ez állt: „Egészséges vagyok
és jól érzem magam.” Aztán jött egy ismeret-
len által feladott, de a Sanyi bátyánk levelét
tartalmazó boríték. Onnan tudták meg, hogy
él, jól van, csak nem írhatott senki haza. Aka-
tonatársa jött haza szabadságra, õ adta fel
itthon Magyarországon a levelet.”

Kelt 1943. augusztus 2-án.
Szeretett Kedves Jó Szüleim és Gye-

rekek!
Ezen pár soraimban kívánok maguk-

nak is olyan jó egészséget, mint nekem
van. 

Kedves szüleim! Most írok egy leve-
let, amiben megértenek mindent bõven.
Megírom az idáig való helyzetemet, hogy
hol vagyunk, és milyen helyünk van
most. 

Kedves szüleim! Mink fent vagyunk
most keleten a Szerjen folyó partján, ott
készült egy 1200 méteres fahíd, és an-
nak a védelmére vagyunk egy század. Itt
jó helyünk van, csak az a különbség,
hogy nem otthon vagyunk. Lehet, hogy
apus tudja is, hogy merre van. Március
20. óta vagyunk ezen a helyen. 

A front legalább 100 km-re van tõlünk,
de most már nyomják vissza az oroszo-
kat. Nagy ütközetek folynak, tehát csak
legyenek nyugodtak, még ezidáig jó he-
lyünk van. A télen, hogy kiértünk, akkor
legalább másfél hónapig sokat szenved-
tünk a hidegtõl is, meg rengeteget gyalo-
goltunk a nagy hóban. Volt úgy, egy hé-
tig mindig mentünk. A múltkor azért uta-
sítottam vissza a csomagot, mert úgy

volt, hogy megyünk haza. De most már
sajnos elmarad. Most meg már máma in-
dult meg a szabadság, és megy egy jó
komám haza, attól küldöm ezt a lapot,
legalább nyugodtak lesznek.

Sajnos énrám nemigen kerül a sza-
badság, hacsak valamikor a télen nem,
de nem baj, csak ilyen helyünk legyen
végig, akkor nem lesz semmi baj. Min-
den 2 vagy 3 napban kerül az õrség, ha
ott nem vagyunk, akkor meg kijárunk az
erdõbe járõrözni. De még idáig ott sem
akadtunk olyanosra. Amúgy amit külde-
nek, megkapok mindent, nem hiányzik
semmi, csak egyedül az, hogy régen lát-
tuk egymást. Sok az õsz hajam, amúgy
az erõben megvagyok, úgy, mint otthon
szoktam télen. 

Hanem most már kedves szüleim, ar-
ra kérem magukat, hogy a Marisék, és
Terézéken kívül senki sem tudjon errõl a
levélrõl. A gyerekekre igen rájuk paran-
csoljanak, hogy senkinek sem mondják,
mert már azok sem kicsik. A kis Terike,
ha lehet, meg ne hallja, mert amilyen
okos, az megjegyzi az ilyesmit, és vala-
hol elmondja. Most már tisztelem az
egész családot, szeretõ jó fiuk, 

Sanyi.

Részlet Czuczor Teca: 
Itt élek, mesÉlek 

c. könyvébõl

Titkos levél

1936 táján. 
Gacs Sándor és Damásdi
Erzsébet bíró és bíróné

Czuczor Teca
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Úttörõcsapat

2018. évi munka rövid bemutatása
Bevételeinket a farsang, a tagdíjak

és támogatások jelentik. Ezek segít-
ségével tagjaink, hátrányos helyzetû
társaink vehettek részt kedvezmé-
nyesen vagy ingyenesen programja-
inkon, melyekre azokat is szeretettel
vártuk, akik nem tagok. Csapatunk
életérõl faliújságokon, szórólapokon,
falunk Kisbírójában tájékoztattunk.

Együttmûködtünk minden olyan
közösséggel, melyek a gyermekek
számára tartalmas és hasznos elfog-
laltságot nyújtottak.

Köszönetet mondunk tagjaink ne-
vében mindazoknak, akik segítségé-
vel, támogatásával sokszínû prog-
ramjaink megvalósulhattak. A segítõ
szülõknek, falunk Önkormányzatának
és Képviselõ-testületének. A Szalk-
szentmártoni Petõfi Sándor Általános
Iskola vezetõinek, dolgozóinak, Diák-
önkormányzatának és a Szülõk Kö-
zösségének, a Mûvelõdési Ház dol-
gozóinak, Takarékszövetkezetnek,
vállalkozóknak, a Dunavecse ÁFÉSZ-
nek, a Petõfi Múzeumnak és Baráti
Körének, a Magyar Úttörõk Szövetsé-
gének, a Grund Klubhálózatnak, a
Magyar Pedagógiai Társaságnak és a
Múltunk Öröksége Alapítványnak.

Év elején értékeltük 2017-ben vég-
zett munkánkat, terveztük a 2018. év
programjait. Lelkes szülõk, ifik és
gyerekek segítségével farsangot
szerveztünk és ezúton is köszönjük
munkájukat, a sok szép jelmezt és a
felajánlott díjakat.

Elkezdtük a táborozás nem kis
munkát és kitartást igénylõ elõkészí-
tését, szervezését.

Március 14-én volt a hagyomá-
nyos fáklyás felvonulás, 15-én koszo-
rúztunk.

5-8. osztályig matematika versenyt
tartottunk, értékeltük, jutalmaztuk.

Folytatódott az erdélyi tábor elõké-
szítése. Támogattuk a Tavaszi Tarka-
barka rendezvényt.

Anépszerû fiúk-lányok versenyt 11
közösségnek szerveztük meg.

A falu majálisára tréfás feladatok-
kal készültünk. Budapesten cirkusz-
ban jártunk.

APetõfi Társaság közgyûlésén be-
mutattuk a Petõfi Ház életének azt az

idõszakát, amikor Úttörõházként mû-
ködött.

Nyáron sem pihentünk. Értékeltük
a félév munkáját, a következõ félévet
készítettük elõ.

Testvérfalunkban, Felsõboldogfal-
ván táboroztunk, ismerkedtünk Szé-
kelyföld szépségeivel, nevezetessé-
geivel, majd segítettük az onnan hoz-
zánk látogató vendégek programjá-
nak szervezését, megvendégelését.

A múzeum táborában bemutattuk
a Tavaszi Virágesõ játékunk Petõfi
Sándorra aktualizált változatát és út-
törõs elemekkel segítettük vidámmá
tenni az ott töltött napokat.

Augusztus 20-án támogattuk a Falu-
nap programját, adatokat gyûjtöttünk az
aranylakodalmasok köszöntéséhez.

Sok kellemes úttörõs élményrõl
meséltek. Kiállítást állítottunk össze a
gyûjtött adatokból.

Megemlékezés a Pákozdi csatáról
a Csapat Napján, koszorúzás az em-
léktáblánknál.

Október 23-án koszorúztunk. Ma-
tematika versenyt hirdettünk meg a
felsõ tagozatnak. 

Részt vettünk vezetõi tréningen
Dunavarsányban. Cirkuszt szervez-
tünk Budapestre.

Karácsonyi üdvözletet küldtünk
segítõinknek, támogatóinknak. Érté-
keltük a Szép Karácsonyi Házakat.
2019    Fontos tudnivalók!    2019

Tag lehet: mindenki, aki az éves
tagdíjat (300 Ft) eljuttatja a csapatve-
zetõnek. Õk nem csak a mi program-
jainkon, hanem egyes központi prog-
ramokon is kedvezményesen, illetve
ingyenesen vehetnek részt. 

Támogató lehet: mindenki, aki
programjaink elõkészítésében vagy
lebonyolításában segít, vagy anyagi
támogatást nyújt, vagy versenyein-
ket, farsangunkat (február 10., szom-
bat délután 2 óra, Mûvelõdési Ház)
tombolával, munkával, üdítõvel, süte-
ménnyel vagy egyéb módon segíti,
támogatja.

Farsangra a támogatásokat feb-
ruár 14-15-én, csütörtökön, pénte-
ken délelõtt az iskolákba, a Mûve-
lõdési Házba 16-án délelõtt 10-11-
ig és a rendezvény alatt is el le-
hetett juttatni.

2019. évi munkaterv
Tél 

Anyaggyûjtés csapatunk történetérõl
Folyamatos: támogatók keresése, tagok szervezése   
jan.:  2018. évi munkánk értékelése.
2019. évi munkánk tervezése, farsang elõkészítése
jan. 23. Cirkusz Budapesten
febr. Táborozás elõkészítése, szervezése
Hédervár pozsonyi kitekintéssel – ide legalább 25
táborozó kell! – vagy Taksony…
febr. 9.  Hegyek-völgyek között konferencia   
febr. 16. Farsang
dec. Úttörõvezetõk tréningje        
Cirkusz és program Budapesten        
Szép karácsonyi házak        
Karácsonyi üdvözlet támogatóinknak.
dec. 31. Óévbúcsúztató a Petõfi-szobornál
Az év munkájának értékelése, a következõ év elõké-
szítése

Tavasz
Anyaggyûjtés csapatunk történetérõl 
márc. Múltunk Öröksége Alapítvány kuratóriumi ülés
márc. 8. Fiúk-lányok napja
márc. 14. Fáklyás felvonulás   
márc. 15. Koszorúzás, Tavasz az erdõn – túra tábor
elõkészítése
ápr. Tavaszi Tarka-barka – tavaszi virágesõ játék         
Cirkusz és program Budapesten
Május elsejei falunapi meglepetés         
Madarak és fák napja
Úttörõ közgyûlés, tréning Taksonyban
Múltunk Öröksége Alapítvány kuratóriumi ülés

Nyár
Anyaggyûjtés csapatunk történetérõl
jún. Pedagógusnap
Gyermeknapi program a Margitszigeten
júl. vége, augusztus eleje 
Táborozás: felnõttek, ifik jelentkezését is várjuk!
júl. Csapattörténeti anyagok rendszerezése, feldolgo-
zása        
A félév munkájának értékelése        
A következõ félév elõkészítése
aug. 20. Falunap.

Õsz
Anyaggyûjtés csapatunk történetérõl
szept. Felfedezõ túra a Dunánál
szept. 29. Pákozdi csata emlékére
A Csapat Napján koszorúzás
szept. Múltunk Öröksége Alapítvány kuratóriumi ülés
okt. Az õsz színei: Dekorációs verseny
okt. 6. Emlékezz! 
okt. 23. Koszorúzás       
nov. Halottak napi megemlékezés
Kiállítás és kötetlen beszélgetés csapatunk múltjáról

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

Szalkszentmárton, 2019. 01. 30 Kerner Erzsébet (41) csapatvezetõ



Közhírré tétetik 15

Polgárõrség – Tûzoltók

Viszonylag nyugodt évet éltünk meg 2018-ban. Ehhez azért az kellett,
hogy összesen 266 alkalommal 5435 órát teljesítsünk. A lovas szolgálatok
száma ebbõl 268 óra volt. A boltok, a Posta, a Mûvelõdési Ház, az Önkor-
mányzat épülete, két templomunk, a Patika, a benzinkút és a szórakozóhe-
lyek ellenõrzése folyamatos volt. Idõnként mozgatjuk az 50 órás közössé-
gi munkás középiskolásainkat is. A12 fõ elég nagy lelkesedéssel jár velünk
szolgálatba. Mindegyikük iskolájával megállapodási szerzõdést kötöttünk,
alkalmanként 3 órában foglalkoztatjuk õket. Itt nyílik alkalmunk megkö-
szönni a tavaly felajánlott 1%-okat, az ebbõl befolyó összeg 186.000 Ft
volt. Az idén is számítunk mindenkire, aki a mi egyesületünknek szándéko-
zik adni az 1%-ot. Adószámunk: 18363618-1-03. Köszönjük szépen!

Czuczor Teca

A tavalyi év is mozgalmasan telt a Szalkszentmártoni Önkéntes
Tûzoltók számára.

Az év elején, a rendhagyó februári közgyûlés alkalmával három
fõvel bõvült a taglétszám, valamint a vezetõség tagjai körében is
változás állt be. Mészáros Róbert átadta a parancsnoki címet, így
az egyesület új vezetõje – korábbi parancsnokhelyettesünk – Vas-
vári Viktor lett. Az õ helyét pedig Szabó Gábor, vonulós tûzoltónk
vette át. Az év során további négy fõ végezte el a negyven órás
képzést – Lengyel András, Tóth Nikolett, Szabó Viktor és Pinczel
Dániel –, ami azt jelenti, hogy innentõl riaszthatók, megfelelõ vizs-
gával rendelkeznek Õk is a káresetek elhárításához.

Régóta problémát jelen-
tett a vonulások alkalmával,
hogy kevés tûzoltó rendelke-
zik megfelelõ jogosítvánnyal
ahhoz, hogy vezethesse a
tûzoltó autót. A dolog fejlõdé-
se és rugalmassá tételének
érdekében Vasvári Viktor el-
végezte a C-kategóriás vizs-
gát, mely tehergépjármû-ve-
zetésre jogosítja fel. Ezek
után még a PÁV vizsga el-
végzésére lesz szüksége ah-
hoz, hogy Õ is be tudjon ülni
a kormány mögé. Nagy elõ-
relépésnek számít minden
elvégzett tanfolyam, hiszen a
tavalyi évben is hetvenhét
esethez vonultak fiaink, köz-
tük lakástûzhöz, balesetekhez és nyílt téren lévõ tüzek oltásához is.

Segítségül szolgálnak még az Eszközfejlesztési pályázaton
nyert sisak lámpával, a roncsvágó eszköz, a kesztyûk és a ké-
zi lámpák is. Egy-egy adott tûzesetnél nélkülözhetetlen a meg-
felelõ felszereltség ahhoz, hogy gyorsan, hatékonyan és minél
biztonságosabban avatkozhassanak be és tudjanak segíteni a
bajba jutottakon. 

A jelentõs számú fejlesztés és képzés mellett jutott idõ az év so-
rán az ünneplésre is, ugyanis a tavalyi évben töltötte 90. születés-
napját a Szalkszentmártoni Önkéntes Tûzoltó Egyesület. A rendez-
vényre szeptember 15-én került sor, ahol több ismerõs egyesület
megjelent és a felvonuláson is részt vett, emelve ezzel az esemény
hangulatát. Tiszteletét tette nálunk a Bács-Kiskun Megyei Tûzoltó-

sági Fõfelügyelõ, Gáncsos László alezredes úr is. A tûzoltókat a
gyalogos útjuk során a Solti Mazsorett Csoport kísérte, de részünk
lehetett még az óvodások kocsifecskendõ-szerelési gyakorlatának
bemutatójában is, valamint a Kunszentmiklósi Önkormányzati Tûz-
oltók mûszaki mentési bemutatót tartottak, ahol az egyik kollégán-
kat szabadították ki egy autóroncsból. Amûsort Székely Zoltán tûz-
oltó százados konferálta, illetve vezette. A jó hangulathoz hozzájá-
rultak a falu néptáncosai a Szederinda Néptánc Egyesület, vala-
mint a Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület színeiben egyaránt.
A szabadtéri esemény zárásaként a Katasztrófavédelem Fúvós
Zenekara szórakoztatta a nézõket. Tartalmas és kellemes napot

zárhattunk. 
Az elõzõ sorokban olvas-

ható, hogy évrõl évre virágzik
és él az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület. Talán nem va-
gyunk tisztában a fontossá-
gával, talán mindannyian ér-
tékeljük munkájukat, de nem
gondoljuk végig, mit jelenthet
az életünkben az a pár perc,
amivel Õk hamarabb odaér-
nek, mivel itt vannak. Itt van-
nak és a nap bármely szaka-
szában készen állnak arra,
hogy segítsenek. Természe-
tesnek vehetnénk, de ne higy-
gyük, hogy ez az. Nem ada-
tik meg minden településnek,
minden embernek, hogy

ennyire közel legyen a segítség, ha baj van. Arra kérek mindenkit,
hogy ne felejtse el, a fiúk fizetség nélkül dolgoznak, sokszor saját
költségbõl végeznek képzéseket, állják az útiköltségeket. Sajnos
nem sikerült még úgy együtt dolgozni a könyvelésen, hogy lehetõ-
séget teremtsenek nekünk arra, hogy az adó 1%-át megkap-
hassuk. Tény, hogy az nem kerül semmibe, más segítség viszont
igen. Mindenkitõl csak annyit kérünk, amennyit szívesen rászánna
arra, hogy eszközeinket korszerûen tartsuk, kötelezõ képzéseinket
elvégezhessük. Az alábbi bankszámlaszámon tudjuk fogadni a se-
gítséget: 11732198-20003892. 

Kérünk mindenkit, ne feledkezzenek meg ügyeleti számunkról,
amely éjjel-nappal hívható: 06-70-517-25-22

Mezei Edit

Polgárõr hírek

Tûzoltó hírek
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Szederinda Néptánc Egyesület

A tavalyi évben új koreográfiát tanult a Komámasszony csoport
és a Csiperke csoport is. A Ciberke csoport ez évre tartogatja új-
donságukat. A Komámasszonyok a tolnai üveges táncukat mutat-
hatták be augusztus 20-án a közönségnek. Az asszonyoknak na-
gyon sokat kellett gyakorolni, próbálni az üveggel való táncolást,
mivel a fellépési drukk mellé még az üveg is egy plusz kihívást je-
lentett. De ezt az akadályt is sikeresen legyõztük.

Szeptemberben a változások szele ütötte fel a fejét, a Jó Isten
támogatásával és Napsugár kitartó munkájával bukkantunk Iker
Józsefnére, a Tehetség Alapfokú Mûvészeti Iskola intézményveze-
tõjére. Így gyermek csoportjaink is már a Mûvészeti Iskola tanulói
lettek. Tõlünk független tényezõk miatt egy korszak lezárult az éle-
tükben, és egy másik – reméljük, sokkal jobb – kezdõdött el. Egy
dolog már biztos, a gyerekek bizonyítvánnyal zárják a tanévet. Na-
gyon nagy tervekkel készülnek a jövõre nézve is a Mûvészeti Isko-
la tanárai.

2018. novemberében rendeztük meg az V. Komámasszony
Bált, ami ismét fergetegesre sikerült. A mûsorban a legfiatalabb
Csiperke csoport mutathatta be új, lendületes koreográfiáját, ezt
követte a Ciberke csoport Kunsági táncának frissített, pontosabb,
profibb változata. Ezt követõen a gyerekek színészi tehetségüket
is bemutathatták a Pletykás asszonyok címû színdarabban, melyet
Oláh-Réthy Napsugár tanított be nekik. Régi vágyunk is teljesült:
tanárunk, Kakuk Pali bácsi egyedül táncolt a színpadon, majd vé-
gül a Komámasszonyok tolnai üveges táncukkal zárták a mûsort.
A kezdeti jó hangulat egészen hajnalig kitartott. 

Ezúton szeretnénk megköszönni minden egyes támogatást,
amely a bálunk sikerét elõbbre vitte. Köszönjük a szülõknek a tá-
mogatást, segítséget, és a külsõ segítõknek is külön köszönetet
mondunk.

Egyesületünk sok szeretettel várja továbbra is a néptáncot
szeretõket vagy az azt kipróbálni vágyó kíváncsi embereket,
kicsiktõl a nagyokig.

Sebetka Magdolna

Szalkszentmártoni Szederinda Néptánc Egyesület 2018

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



Közhírré tétetik 17

Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület

Az elõzõ évekhez hasonlóan programokban, fellépésekben
gazdag idõszak van a csoport háta mögött. A jól sikerült szüreti fel-
vonulás és bál után kisebb nagyobb fellépések következtek a cso-
portoknak. Közben pedig elkezdtünk próbálni a Falu karácsonyá-
ra, melyre rendhagyó módon nem táncos elõadással, hanem egy
kisebb színdarabbal készültünk. Ebben az idõszakban a heti két
táncpróba mellé eleinte egy, majd kettõ, végül három plusz színpa-
di próba „terhelt” le minket, az iskola és munka mellett bizony elég
zsúfolt idõbeosztásunk lett (de megérte). „A gyermekkorom kará-
csonya” címû darabot Nagyné Sümegi Viki írta és rendezte, a me-
sélõ szerepében pedig Czuczor Teca csatlakozott a táncosokhoz.
A sok próba meghozta az eredményét, a színdarab sok mo-
solyt, nevetést és bizony egy-két könnycseppet csalt a nézõk
arcára, szemébe, a végén pedig következett a jutalom: vas-
taps! Ebben a vastapsban benne volt az elõzõ évek kitartó
munkájának elismerése is. Az elmúlt évben, években állandó-
ság jellemzi az egyesület életét, a szakmai munkát évek óta
Kõvágó Zsolt és felesége, Kõvágóné Csánki Mónika irányítja,
aki 2018 õszétõl már az általános iskolában is oktatja a diáko-
kat néptáncra. Az Õ munkájuk eredményeként láthatja a kö-
zönség a szebbnél szebb koreográfiákat, minõsítésekre viszik
a csoportokat, októberben a Babszem csoport bronz minõsí-
tést kapott Kiskõrösön. Ezenkívül még fellépéseket szervez-
nek és segítenek a megfelelõ kellékek, ruhák beszerzésében.  

Az állandóságot képviseli a vezetõség is, immár öt éve, idén vi-
szont tisztújítást kell tartanunk, bizonyosan „új” vezetõség viszi
tovább a megkezdett munkát. Továbbra is biztosítjuk az egye-
sület mûködéséhez szükséges anyagi feltételeket, szintén ki-
vesszük a részünket a fellépések szervezésében, és sok apró-
nak tûnõ munkát végzünk el, amitõl sikeres az egyesület. Itt
kell megjegyeznem, hogy 2018-ban is sikeresen pályáztunk a
Csoóri Sándor Programban, így tovább bõvíthetjük a ruhatá-
runkat is, és segítséget kapunk a tavaszi fesztiválunk lebonyo-
lításához. A ruhatárunk egyébként a mûvelõdési házban került
kialakításra, itt tároljuk a segédeszközeinket, ritkábban hasz-
nált ruháinkat. A pályázatoknak megfelelve év elején minden
egyesületi ruha fel lett leltározva.         

Az idei terveink alapján március 30-án megrendezésre kerül a
tavaszi fesztiválunk, mely már a harmadik lesz, ennek keretén be-
lül pedig megünne-
peljük, hogy 45 éves
a szalkszentmártoni
néptánc. Mindenkit
szeretettel várunk a
mûsorra és az azt
követõ táncházra is.    

Folytatva a hagyo-
mányainkat, húsvét-
kor locsolkodni indul-
nak a táncos fiúk. Bi-
zonyára már nagyon
várják a lányok a víz-
zel teli vödröket és
szódásüvegeket. Má-
jus elsején részt ve-
szünk a májfa állításá-
ban. Készülünk au-
gusztus 20-ra, ahol

szokásosan az új koreográfiákat mutatják be csoportjaink. Aszüreti fel-
vonulás és bál pedig szeptember 21-én kerül megrendezésre. 

Csoportjainkba továbbra is sok szeretettel várunk minden tán-
colni vágyó kicsit és nagyot. ☺
Továbbra is mindenkitõl szeretettel fogadjuk az adó 1%-át:

Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület 
adószám: 18220045-1-03

Zsigmond István

Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület
Állandóság és lendület az egyesületnél
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Unokatestvér találkozó

Legidõsebb anyai nagynénénk, Juhász
Imréné (Sági Julianna) temetésén elég
szép számmal jelen voltunk elsõ unokatest-
vérek is.

Az ember fiatalon nem gyõz lakodalom-
ba és keresztelõre járni, gyakran még
anyagi nehézségekkel küzdve is, de részt
vesz.

Egy életkort megélve, elérve temetések-
re megy, hívatlanul, tiszteletbõl, konvenció-
ból, rokoni kapcsolatokból adódóan.  

Távol élõ unokatestvéremmel beszél-
getve (Angéla) született meg fejünkben az
ötlet, hogy szervezzünk unokatestvéri talál-
kozót, örüljünk egymásnak, úgy is most
már szinte csak a temetéseken találko-
zunk, szomorkodunk. 

Örömködjünk is.
Azóta eltelt két vagy három év is, ben-

nem dolgozott, forrt a gondolat, így ez év
(2018) februárjában a technika segítségére
támaszkodva, már ami a kapcsolatfelvételt
lehetõvé teszi, munkába fogtam.

Keresgéltem, akit megtaláltam, annak ír-
tam, közvélemény-kutatást végeztem. Aki-
vel egyébként is volt kapcsolatom, annak
telefonáltam, idõpontot egyeztettünk, talál-
koztunk, emlékeket idéztünk fel, fényképe-
ket nézegettünk. Megállapítottuk, illetve fel-
tettük a kérdést, mi lesz ezekkel a digitális
(papír alapon nem rögzített) képekkel, infor-
mációkkal, ismeretekkel, az utódok vajon
érdeklõdõk lesznek-e ezek iránt?

Megállapodtunk kb. áprilisban, hogy az
augusztus 18-a jó mindannyiunknak.

Megindult a szervezés: program felállítá-
sa, étkezés megszervezése, még zenészt
is hívtunk.

1. Névsor az elsõ unokatestvérekrõl: Ró-
zsa Erzsébet, Rózsa Lajos, Sági Ferenc,
Scherczer Éva, Scherczer Ildikó (nem kí-
ván jelen lenni), Molnár Erika, Molnár Lász-
ló, Sági Marianna, Sági Angéla, Sági Judit,
(István nem él), Sági Editke, Mészáros Mi-
hály, Mészáros Ferenc, Kállai Szilvia, Kállai
József (14 fõre lehet számítani, akik jelez-
ték találkozási szándékukat). 

2. Mindenki párjával jön.
3. Szalki Fogadó lefoglalva, étel: svéd-

asztalos.
4. Konkrét idõpontról értesítés ismét

(08.18.).
5. Tájékoztatás az ételrõl, szálláslehetõ-

ségrõl, költségekrõl.
6. Virág megrendelése: Icukának névna-

pi köszöntés, temetõbe Nagyszülõkre, Pis-
tire csokor virág, nagynénikre, nagybácsik-
ra 1-1 szál virág, Scherczer Éváék házas-

sági évfordulója (39) köszöntés. (Erika)
Zöld szalag a kocsikra.

7. Zenész (Somogyi Károly) megrendel-
ve, visszaigazolta, OK.

8. Icukánál fényképek a nagyszülõkrõl,
nagynénikrõl, nagybácsikról, születési és
egyéb évszámok rögzítése.

9. Icukánál Sági papa és mama (Kozma
Julianna) testvéreinek a nevek egyezteté-
se, rögzítése.

A konkrét idõpont elõtt két héttel ismé-
telt egyeztetés a résztvevõkkel, majd a
„szolgáltatókkal” az esemény létrejötté-
nek rögzítése. 

Felmerült, hogy legyen tortánk is. 
Nagyon finom kétféle ízesítésû (egy bu-

rok alatt) tortát készített a helyi cukrász
üzem, mindenki nagyon dicsérte, a mara-
dékot elosztottuk, az otthoniak is megkós-
tolhatták.

A virágot az egyik unokatestvérünk ké-
szítette és szállította, Õ „VIRÁGBOLTOS”. 

Meglepetés ajándékot is készített mind-
annyiunknak. 

Szalagot kötöttünk a gépkocsik tükrére
(almazöld), úgy vonultunk a fogadótól az
Újtelepre Kállai Józsefékhez (Sági Ilona),
nagynénénk házához. Ilona nap lévén, kö-
szöntöttük Õt, de e portán laktak nagyszü-
leink életükben, ez a látogatás a program
része.

Nagynénénk (Icuka) kétféle pogácsával,
üdítõkkel és meleg szeretettel várt bennün-
ket férjével egyetemben. Itt felolvastam
„napindító gondolat”-nak Goethe: Kicsit
több békesség címû versét.

„Kicsit több békesség, jóság, szelídség,
Kevesebb viszály, irigység,
Kicsit több igazság úton-útfélen,
Kicsit több segítség bajban-veszélyben,
Kicsit több „mi” és kevesebb „én”,
Kicsit több erõ, remény,
És sokkal több virág az élet útjára –
Mert a sírokon már hiába.”
Innen közösen kimentünk a temetõbe,

elhelyeztük közös virágunkat a síroknál,
ahol Rózsa Erzsébet unokatestvérünk
mondott egy-egy rövid személyes megem-
lékezést. Minden nagynéni, nagybácsi sír-
jánál, unokatestvérünk és szerettünk sírjá-
nál fõhajtással emlékeztünk. Tiszteletünket
tettük Nyikom József és neje, Kozma Er-
zsébet sírjánál is, hiszen édesanyámat ket-
tõ éves korától õk nevelték.

Több unokatestvérünk örömmel mesélte
egymásnak az este folyamán, hogy mennyi
információval lett gazdagabb az összejöve-
tel alatt, családi ismeretei hogyan bõvültek. 

A fogadóban a vacsora elõtt a meglevõ
információból készített táblázat járt kézrõl-
kézre (még nem családfa, de reméljük, az
lesz), az eddig megszerzett adatok pontosí-
tása és bõvítése érdekében. 

Sági Ferenc és Kozma Julianna (nagy-
szüleink) gyermekei: Julianna (Juhász Im-
réné), Erzsébet (Rózsa Lajosné), Ferenc
(Bednárik Julianna), János (Erdõs Erzsé-
bet), István (Veres Ilona), Piroska (Scher-
czer Kálmánné), Mária (Molnár Lászlóné),
Irén (Mészáros Mihályné), Imre (Benzinger
Katalin), Ilona (Kállai Józsefné) közül még
élõk: Irén és Ilona.

Rózsa Erzsébet unokatestvérünk (korel-
nök) szólt pár szót: 

– Kedves Unokatestvéreim és Társaik!
Egy idézettel kezdem:
„Az életet nem a lélegzetvételek számá-

val mérjük, hanem azokkal a pillanatokkal,
amikor elakad a lélegzetünk.”

Nagyon vártam ezt a napot.  
A végét szintén egy idézettel zárta: 
„A szeretet munka, roppant építés, 
hatalmasabb mintsem gondolnád; olyan, 
mintha magát a világot építenéd -- 
és valójában azt is építed."

/Angelisz Irini: Üzenetek/
Az összejövetelen 12 unokatestvér volt

jelen, ki a párjával, ki szólóban.
Rózsa Erzsébet, Rózsa Lajos, Sági Fe-

renc, Molnár Erika, Molnár László, Sági
Marianna, Sági Angéla, Sági Judit (István
nem él), Sági Editke, Mészáros Mihály, Mé-
száros Ferenc, Kállai Szilvia.

Van, akivel közel ötven éve nem talál-
koztam. 

Igénye van a megjelenteknek rendsze-
res találkozásra. Felvállaltam, hogy jövõre
(2019. év), nyár folyamán nálam a kertben
rendezzük a következõ együttlétet.  

Készítettünk közös fényképet is. 
Szalkszentmárton, 2018. augusztus 18.

Somogyi Lajosné
Rózsa Erzsébet

Unokatestvér találkozó
Szalkszentmárton, 2018. augusztus 18.
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Képriport

Iskola Ovi Alapítvány

Iskolai farsang Könyvtár

FonodaÓvoda

Itt látható az Intercity pótló lóvasút
masinisztástól, forgalomirányítósok-

tól az utasokig...
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Képriport

Tûzoltó Egyesület Unokatestvér találkozó

Szederinda Néptánc
Egyesület

Szalkszentmártoni
Néptánc Egyesület

RingatóMûvelõdési ház
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