
Ismertetném, a tavaszi újságunk megjelenése óta eltelt idõben
milyen fontosabb események, fejlesztések történtek falunkban:

A jó idõ beköszöntével új betonjárda készült el a Temetõ utcá-
ban, mintegy 800.000 Ft értékben.

Pályázat keretében kapott szilárd burkolatot Homokpusztán, a
zártkerti részen a Nap utca, valamint vadkerítés is lett telepítve, a

beruházás 10 MFt-ba került. A vadkerítés a pályázat része volt,
emiatt kellett megépíteni. 

Május elsején újra zeneszóra ébredt a lakosság. Nagy János fo-
gatán Horváth Bálint, Hodik Zoltán, Sebõk István és Mezõ Sándor
szolgáltatta az ébresztõt.

Néptáncegyesületeink felállították a májusfát és egy színvona-
las mûsorral szórakoztatták a megjelent majálisozókat. A faluház-

VII. évfolyam 2. szám, 2019. október Az újság fejlapot Fodor Eszter tervezte.

KÖZHÍRRÉ TTÉTETIK!

(Folytatás a következõ oldalon)

Tisztelt Olvasók!
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nál gulyásleves és palacsinta várta vendégeinket. A gyerekeknek
különféle játékok, ugrálóvár, csúszda biztosította a gondtalan idõ-
töltést. Mindenki jól érezte magát. 

A Temetõ utca után a Rákóczi utcában folytatódott a járdaépíté-
si program. Az Általános Iskola kapujára az igazgatónõ kérésére
elektromos, távirányítós nyitó szerkezet került. A gyerekek bizton-
sága érdekében így állandóan zárhatóvá vált a kapu, és az ételhor-
dó autónak sem kell a kapu nyitásáig az úton állnia!

Május közepén került sor az immár hagyománnyá vált homoki-
ak találkozójára. Az idén is jó hangulatú bográcsozás mellett be-
szélték meg az elmúlt év eseményeit, õszintén örültek egymásnak,
a viszontlátásnak.

A gyermeknap alkalmából új nevek kerültek fel az életfára, játé-
kok, változatos programok szórakoztatták a gyerekeket, és még
hotdogot és fagylaltot is kaptak mindnyájan.

A Trianoni megemlékezés és a Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából az Általános Iskola énekkara adott színvonalas mûsort
az országzászlónál, Török László tanár úr vezényletével. Sajnos
még most is kevesen tartják fontosnak, hogy eljöjjenek és emlé-
kezzenek erre az ország életét, sorsát meghatározó eseményre,
1920 június 6-ra. De majd jövõre!

Június 22-én a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat kere-
tében zenekarok és néptáncosaink szórakoztatták vendégeinket a
múzeum udvarán felállított színpadon. Tárogató muzsika is fel-
csendült, de ezután beborult az ég és át kellett vonulni az esõ elõl
a szomszédos mûvelõdési házba. A szabadtéri rendezvényeknél a
fõrendezõ az idõjárás! 

Állandó nyári elfoglaltságunk a zöldterületek karbantartása, me-
lyen három damilos fûkasza és a hivatal egyik kistraktorja vesz
részt, és még néha ez is kevés, pedig a faluközpontban is állandó-
an vágják a füvet a kézi motoros fûnyírókkal. Nagy a terület, gyor-
san nõ a fû. 

Júliusban került sor Apostag–Szalkszentmárton, majd Tass–
Szalkszentmárton önkormányzatainak és köztisztviselõinek ta-
pasztalatcseréjére, melynek keretében vendégül láttuk a 2 faluból
érkezett kollégáinkat. Bemutattuk a Polgármesteri Hivatal mûködé-
sét, községünk nevezetességeit. 

Elérkezett augusztus 20-a, nemzeti ünnepünk és a falunap. Dél-
ben birka- és vadpörkölttel vártuk vendégeinket, 14 órakor az ün-
nepi mûsor keretében köszöntöttük az 50 éve házaso-
dottakat: Ács Bálintot és nejét, valamint Borbély Józse-
fet és feleségét. A köszöntõk után Amlerné Sikár Veroni-
ka vehette át a Szalkszentmártonért emlékérmet, a köz-
ségért végzett önzetlen és már több évtizedes munkájá-
ért. Az elismerést dr. Salacz László országgyûlési képvi-
selõ adta át.

Délután pedig a szokásos színvonalas mûsor szóra-
koztatta a nagyszámú közönséget, 22:00 órakor tûzijá-
ték zárta a rendezvényt.

Ezúton szeretném megköszönni a többnapos mun-
káját mindenkinek, aki részt vett az elõkészítésben, az
ünnepség lebonyolításában, majd a másnapi összepa-
kolásban, takarításban! Köszönet illeti a Polgármesteri
Hivatal dolgozóit, a közmunkásokat, polgárõröket, tûzol-
tókat, zenészeket, húsfõzõket. Nélkülük nem tudtuk vol-
na méltóan megünnepelni a falunapot. Köszönet min-
denkinek!

Még augusztusban elkészült a Takarékszövetke-
zet épülete. A tetõ részbeni lebontása után lehetett
újra alapozni, majd felhúzni a falat. Még belsõ mun-
kák maradtak, de azokat majd õsszel folytatjuk. Ez a
felújítás idáig mintegy 4,7 MFt-ba került. A mûvelõdé-

si házban felújították a nõi és férfi mosdókat is, melyekre 2,4
MFt-ot költöttünk.

Folytattuk a járdaépítést a Kossuth utcában.
Szeptemberben 173-an az általános iskolában, 80-an pedig az

óvodában kezdték el a tanévet. A bölcsõdében pedig 7 kisgyermek
nyert elhelyezést. Bizonyára már ismert, hogy szeptember 1-tõl dr.
Junger Tibor és dr. Harmos István látják el a háziorvosi rendelést.
Hosszú hónapok óta keresünk háziorvost a felújított rendelõnkbe,
de idáig csak helyettesítési formában vállalták, de nem adjuk fel, ke-
resünk, hirdetünk tovább, hogy újra állandó háziorvosunk legyen!

Az óvoda udvarában elkészült egy szép új kiülõ, vásároltunk új
padokat, asztalokat is, és így rendezett, kulturált környezetben tart-
hatják meg az óvodás foglalkozásokat. Ez a fejlesztés mintegy 3
MFt-ba került.

A homokpusztai út melletti hatalmas hulladékdombok kerültek
elszállításra az önkormányzat költségére. 11 db 1100 l-es konté-
nerbe sikerült berakni a rengeteg szemetet a kihelyezett 24 kon-
téner mellett. Ez csak úgymond a zsákos szemét volt, a sok kido-
bott bútort, autógumit, hûtõgépet pedig lomtalanítás keretében si-
került elvitetni. Bosszantó és költséges állandóan a más szemetét
nekünk eltüntetni! Nehéz megérteni, hogy miért változtatják sze-
métteleppé azt a környezetet, ahová pihenni, nyaralni jönnének az
emberek! A szemét pedig minden évben újratermelõdik, a problé-
ma megoldása ránk hárul.

Rendet kellene tenni az emberek fejében, ez néha hosszadal-
mas folyamat, van, amikor lehetetlen.

Cikkem végén szeretném megköszönni magam és a Képvise-
lõ-testület nevében az eltelt 5 éves választási ciklushoz adott bizal-
mat, segítséget. Próbáltuk ezt az eltelt idõszakot a legjobb tudá-
sunk szerint, a falu javára fordítani. Remélem, néha sikerült is!

Mindenki, aki a falunkban él, láthatja, tapasztalhatja, hogy mi az,
ami épült, szépült, és természetesen azt is, amire még szükség van.

Ennek a megvalósításához kérem továbbra is a segítségüket,
tanácsaikat! Október 13-án helyhatósági választások lesznek.
Menjen el mindenki szavazni, hogy újra olyan Képviselõ-testület le-
gyen, amelyre rá lehet bízni a falunkat.

Bõséges termést, jó erõt, egészséget kívánok mindenkinek az
elõttünk álló õszi betakarítási munkákhoz.

Káposztás Tibor 
polgármester

Óvodai kerti kiülõ

(folytatás az 1. oldalról)
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A 2019. október 13. napjára kitûzött önkormányzati választással
kapcsolatban a Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 132. §-ában biztosított jogkörében
eljárva minden, a törvényes feltételeknek megfelelõ jelölõ
szervezetet, jelöltet nyilvántartásba vett. 

POLGÁRMESTERJELÖLTKÉNT NYILVÁNTARTÁSBAVETTE:
Káposztás Tibor független jelöltet,

KÉPVISELÕJELÖLTKÉNT NYILVÁNTARTÁSBA VETTE:
1. Benyó Mihály FIDESZ-KDNP jelöltet,

2. Szabó Árpád független jelöltet,

3. Pálinkás Gyuláné független jelöltet,

4. Zsigmond István független jelöltet,

5. Kovácsné dr. Weisz Boglárka független jelöltet,

6. Erdõs Zsolt független jelöltet,

7. Gulyásné Horváth Tünde FIDESZ-KDNP jelöltet,

8. Bebõk Lajos FIDESZ-KDNP jelöltet,

9. Kerner Erzsébet független jelöltet,

10.Kovács László független jelöltet,

11. Szabó Gáborné független jelöltet,

12.Mezei Ferenc független jelöltet.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény rendelkezé-
sei alapján a szavazólapon a képviselõjelöltek az illetékes
választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

Halászné dr. Borbély Anett jegyzõ tartós távollétében helyette
Mezõné Kalán Éva
vezetõ fõtanácsos

Tájékoztató a 2019. évi önkormányzati választásokról

Névjegyzék
A névjegyzékben szereplõ választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükrõl,

valamint a szavazás helyérõl és idejérõl értesítõt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatal) tekinthetõ meg.

Ajánlás
A választójoggal rendelkezõ választópolgár 2019. szeptember 9-ig jelöltet ajánlhat.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

Szavazás
A választópolgár személyesen, az értesítõn feltüntetett szavazóhelyiségben

szavazhat. A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.
Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, és

tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,
2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat.

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

Nemzeti Választási Iroda
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2016 októberében újult meg a település weboldala, mely-
hez csatlakoztattuk a 2016 nyarán Káposztás Tibor polgár-
mester és Halászné dr. Borbély Anett jegyzõ javaslatára lét-
rehozott Szalkszentmárton Község Önkormányzata
Facebook profilt. A közösségi profil tájékoztatásra jött létre,
ügyek indítására, ügyintézésre nem alkalmas. A kommuniká-
ció egyoldalú, észrevételeket, javaslatokat ezen a felületen
nem áll módunkban fogadni. Az oldalnak jelenleg 1230 köve-
tõje van.

A weboldal és a profil mûködtetése a Képviselõ-testület ál-
tal elfogadott szabályzat alapján történik. Üzemeltetõ a
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal. Az önkormányzat és
intézményei, valamint a hivatal dolgozói munkakörüket érintõ
információkat, híreket a megfogalmazott szabályok szerint ve-
zetõi ellenõrzést követõen tehetik itt közzé. A feltöltés az admi-
nisztrátor feladata. Elsõsorban a weboldal tölti be az informá-
ciók megosztását, mellyel teljesíti az önkormányzat a számára
elõírt közzétételi kötelezettséget is, azonban a Facebook tér-
hódítása miatt a legtöbb embert a közösségi oldalon lehet el-
érni. A szabályozásnak köszönhetõen csak hiteles, az adatvé-

delemre és az információbiztonságra vonatkozó elõírások be-
tartásával jelentetünk meg híreket. 

Weboldalunk reszponzív, ami azt jelenti, hogy mobiltelefon-
ra optimalizált. Amíg a Facebook profil csupán tájékoztat, a
honlapról közvetlenül ügyintézésre is van lehetõség. A cégek
számára a hatályos jogszabályok kötelezõvé tették az elektro-
nikus ügyintézést, de mindenki számára elérhetõvé vált a szol-
gáltatás év eleje óta. A weblapon településre vonatkozó adato-
kon túl az intézmények elérhetõsége, ügyintézéssel kapcsola-
tos információk, letölthetõ adatlapok is segítik a község lakói-
nak ügyintézését. 

Az internet a mindennapi életünk része lett. A világháló ré-
vén az információ áramlása gyors és hatékony. Sajnos nem-
csak a valós hírek terjednek gyorsan. Legyenek elõvigyázato-
sak, ha egy oldalon logikátlan idõrendiséget használnak, szo-
katlan formázással, helyesírási hibákkal találkoznak. Kérjük,
hogy csak a hiteles forrásból származó híreket osszák meg is-
merõseikkel.

Jenei Edina
pályázati-igazgatási ügyintézõ

Az önkormányzat weboldala és közösségi profilja

Pályázatok 
Zártkerti fejlesztés Szalkszentmártonban

A zártkerti besorolású földrészletek mezõ-
gazdasági hasznosítását segítõ infrastruktu-
rális hátteret biztosító fejlesztések támogatá-
sára benyújtott pályázaton sikeresen vett
részt az önkormányzat, melynek köszönhe-
tõen útépítésre és vadkerítés létesítésére ke-
rült sor Homokpusztán. A projekt révén 893
fm út épült, valamint 500 fm vadkerítés léte-
sült 10 millió forint értékben 2019 tavaszán.

A fejlesztés eredménye nemcsak a zárt-
kert-tulajdonosok, hanem az egész telepü-
lés számára hasznos. Az infrastruktúra fej-
lesztése minden esetben a társadalmi kör-
nyezetre is pozitív hatást gyakorol. A jobb
megközelíthetõség a tanyasi kirekesztett-
ség fogalmát mérsékli, és hatékonyabban
tudja végezni munkáját a tûzoltóság, a pol-
gárõrség, a rendõrség és a posta is. A terü-
let karbantartása a továbbiakban kisebb
erõforrással valósítható meg. 

Sportpark Program
A 2016-ban benyújtott pályázat eredmé-

nyérõl májusban kaptuk meg a pozitív bírá-
lati hírt. A Nemzeti Szabadidõ – Egészség
Sportpark Program révén egy C típusú
sportpark létesül a Kossuth utcában a régi
játszótér helyén. A helyszín bejárása és fel-
mérése a nyár folyamán megtörtént, az ön-

kormányzat a terepet a munkálatok számá-
ra rendezte. A 90 m2 alapterületû tetõvel
rendelkezõ építményben nyolc tolódzko-
dásra, húzódzkodásra, has- és hátizom
gyakorlatokra és fekvõtámasz gyakorlatok-
ra, valamint lépcsõzésre, bordásfalon vé-
gezhetõ gyakorlatokra és függeszkedésre
alkalmas eszközök kerülnek telepítésre
várhatóan októberben. Az önkormányzat-
nak egy padot, egy szemetest és 3 méter
járdát kell a projekthez biztosítania. 

Útépítés
Az önkormányzati feladatellátást szolgá-

ló fejlesztések pályázatra a Béke utca má-
sodik szakaszát jelöltük meg fejlesztési cél-
ként. A fennmaradó 600 méter felújítására
sajnos még várnunk kell, mert forráshiány
miatt nem kaptuk meg a támogatást. 

A Magyar Falu program önkormányzati
tulajdonú utak felújítására a Kossuth utca
600 méternyi szakaszára adtunk be a na-
pokban pályázatot. Várjuk az elbírálást. 

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
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Születések
Horváth Bence István (2019.03.29.) a.n.: Dézsi Beatrix
Szilágyi Marcell (2019.04.10.) a.n.: Pápai Gabriella
Pálinkás Anilla (2019.04.15.) a.n.: Meleg Patrícia
Jakab József (2019.04.30.) a.n.: Jakab Violetta
Papp Mirabella (2019.05.05.) a.n.: Vizi Szabina
Bagics Zita (2019.05.10.) a.n.: Krajczár Tünde
Szûcs Léna (2019.05.17.) a.n.: Seiben Vivien
Somogyi Zétény (2019.06.09.) a.n.: Pencz Mónika
Mihályfi Mira Izabella (2019.06.11.) a.n.: Borbély Klaudia
Hegyi Bulcsú (2019.06.17.) a.n.: Turóczi Katalin
Turóczi Emese (2019.06.25.) a.n.: Ákos Nikolett
Halász Zolta (2019.06.27.) a.n.: Borbély Anett
Balogh Rebeka Tünde (2019.07.04.) a.n.: Balogh Tünde
Sallai Erik (2019.07.17.) a.n.: Szilágyi Erzsébet
Kovács Levente János (2019.07.19.) a.n.: Krepsz Beáta
Kovács Lili (2019.07.19.) a.n.: Krepsz Beáta
László Botond (2019.07.19.) a.n.: Krajcsovszki Tímea
Durvay Nimród (2019.08.01.) a.n.: Kovács Szilvia
Kardos Lora (2019.08.02.) a.n.: Demjén Viktória
Vastag Ilona Mária (2019.08.07.) a.n.: Molnár Edit
Fésüs Zsófia (2019.08.07.) a.n.: Sári Elvira
Kránicz Gábor (2019.08.09.) a.n.: Kovács Regina
Szenczi Attila (2019.08.24.) a.n.: Czebei Anita
Kanalas Noel Tibor (2019.08.26.) a.n.: Sürü Petra
Jakab Lilien Laura (2019.08.30.) a.n.: Jakab Gina Laura
Gyöngyösi Dóra (2019.09.08.) a.n.: Dávid Georgina

Házasságkötések
Kanalas Tibor és Sürü Petra 2019. március 23.
Szabó Árpád és Turi Melinda 2019. április 6.
Legény Gergõ és Tarnai Kitti  2019. május 11.
Fésüs Mihály és Sári Elvira 2019. május 18.
Tréfás Róbert Lajos és Hõs Andrea 2019. július 6. 
Nyikom László Márk és Mezei Márta 2019. augusztus 17.
Kosiczki Antal és Kolompár Gyöngyi 2019. augusztus 29.

Agárdi Gábor és Krizsik Szilvia 2019. szeptember 2.
Gyõrfi Miklós Zsigmond és 
Gubacsi Gyöngyi Gabriella 2019. szeptember 21. 

Elhunytak
Vidus Kálmán (1947.05.21.) Elhunyt: 2019.02.26.
Mészáros Sándor (1929.07.12.) Elhunyt: 2019.03.20.
Kovács Józsefné (1935.12.04.) Elhunyt: 2019.03.25.
Gyenes Károlyné (1941.06.28.) Elhunyt: 2019.03.26.
Somogyi István (1952.04.10.) Elhunyt: 2019.03.30.
Mészárosová Alena (1953.04.18.) Elhunyt: 2019.04.05.
Kolmanné Ságvári 
Gyöngyi Eleonóra (1963.07.27.) Elhunyt: 2019.04.07.
Kárnyáczki Istvánné (1932.10.09.) Elhunyt: 2019.04.08.
Dobos Attila (1972.12.07.) Elhunyt: 2019.04.15.
Kaszala Istvánné (1934.07.04.) Elhunyt: 2019.04.16.
Dávid Mátyás (1963.09.11.) Elhunyt: 2019.04.24.
Szanyó Sándor (1957.09.08.) Elhunyt: 2019.05.12.
Fábián Zoltán (1972.11.26.) Elhunyt: 2019.05.24.
Hadnagy László Csaba (1942.04.06.) Elhunyt: 2019.05.30.
Jágerné Kovács Erika (1970.08.20.) Elhunyt: 2019.06.01.
Kovács Lukácsné (1928.12.03.) Elhunyt: 2019.06.01.
Lõrincz Elek Ernõ (1947.10.09.) Elhunyt: 2019.06.03.
Tóth Lajos (1927.08.25.) Elhunyt: 2019.06.23.
Hajdu Sándor (1944.05.31.) Elhunyt: 2019.06.29.
Árvai-Kovács Lászlóné (1934.05.14.) Elhunyt: 2019.07.02.
Csordás József Gábor (1948.08.14.) Elhunyt: 2019.07.11.
Halma Ferenc Jánosné (1939.05.15.) Elhunyt: 2019.07.14.
Kõvári György (1951.03.15.) Elhunyt: 2019.07.17.
Hamarics Istvánné (1927.07.24.) Elhunyt: 2019.07.24.
Szabó Sándor (1959.08.07.) Elhunyt: 2019.07.28.
Czuczor Bálint (1926.10.17.) Elhunyt: 2019.08.01.
Bajor László Antal (1949.05.14.) Elhunyt: 2019.08.25.
Horváth Gábor (1943.05.06.) Elhunyt: 2019.08.27.
Balla Pálné (1934.03.14.) Elhunyt: 2019.08.27.
Kajus Tibor (1980.08.06.) Elhunyt: 2019.09.25.

Anyakönyvi hírek

Temetõ
Magyar Falu program Temetõ fejlesztés alprogramjában 8

férõhelyes parkoló, kettõ darab 24 fülkés urnafal, mellette jár-
da építése és hamvakat szóró kút létesítése került megjelölés-
re. Várjuk az elbírálást. 

Óvoda
A TOP-3.2.1.-16-BK1-2017-00077 önkormányzati épületek

energetikai korszerûsítése – óvodafelújítás pályázatot 2016 nyarán
nyújtottuk be. A Mezõ utcai óvoda és a Fõ utcai óvoda egyik épü-
letének energiaellátását a projekt révén napelemekkel és konden-
zációs kazánnal szeretnénk megoldani. Természetesen a nyílás-
zárók cseréje és a szigetelés is a beruházás része. A szerzõdés-
kötésre 2019 áprilisában került sor. Várhatóan 2020-ban megvaló-
sul a beruházás. Az energetikai projektek megvalósítása ország-
szerte nehéz feladatnak bizonyul. A három évvel ezelõtti árak már
nem tarthatóak, emiatt többlettámogatási igénnyel kell élni. 

Az elõírt szén-monoxid kibocsátás csökkentéshez kapcsolódó-
an a napelem része a projektnek, de az a tetõszerkezet, ami meg-
tartja a megújuló energiaforrást biztosító szerkezetet, nem finanszí-

rozható a pályázati forrásból. Azt önerõbõl kell a pályázóknak meg-
valósítani.  

Minibölcsõde
TOP-1.4.1-19-BK1 – Minibölcsõde létesítése Szalkszentmár-

tonban címmel júniusban nyújtott be pályázatot az önkormányzat.
A tervek szerint a Védõnõi Szolgálat melletti szolgálati lakás átala-
kítása révén 7 kisgyerek fogadására alkalmas minibölcsõde létesül
kb. 65 millió forint támogatásból, mely az építési költségeken felül
tartalmazza az eszközbeszerzést is. A kormányzat kiemelt célja a
bölcsõdék kapacitásának és infrastruktúrájának fejlesztése. Bízunk
benne, hogy településünk egyik helyszíne lehet a kormányprogram
megvalósításának. A színvonalas gyermekellátás az anyák mun-
kába állását is támogatja. A pályázat összeállítása során a tervezõ-
vel és több szakterület képviselõjével (bölcsõdei szakértõ, nép-
egészségügy, gyámügy, egészségbiztosítás) folytattunk minden
részletre kiterjedõ egyeztetést. Reméljük, hogy hamarosan pozitív
elbírálásról kapunk hírt és elkezdhetjük a megvalósítást. 

Jenei Edina 
pályázati-igazgatási ügyintézõ 
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Konyha

A konyha a 2019-es évben is fo-
lyamatosan mûködik, a dolgozói lét-
szám és a dolgozók személye sem
változott. Két szakács, két konyhai
kisegítõ és két fõ közfoglalkoztatott
dolgozóval jelenleg 295 fõre készí-
tünk ebédet. Az ellátottak létszáma
2019/2020. tanév kezdete óta folya-
matosan emelkedik, nem csak a
gyerekek tekintetében, hanem a fel-
nõtt létszám is emelkedett az elmúlt
évekhez képest. A létszámnöveke-
dés egy helyi rendeletmódosításnak
köszönhetõ, miszerint nem csak
nyugdíjasok, hanem a helyi lakosok
is igénybe vehetik a szolgáltatást,
sõt ételkiszállításra is van lehetõség.

Az idén is jelentkeztünk a Közét-
keztetési Szakácsversenyre, a selej-
tezõk már lezajlottak, és bejutottunk
a régiós elõdöntõbe, mely november
9-én lesz. Izgatottan várjuk és folya-
matosan készülünk rá.

A mindennapi teendõk mellett
több dolgozó is tanfolyamokon bõvíti
tudását: a polgármesteri hivatal által
megnyert pályázatok eredménye-
képpen: 1 fõ élelmezésvezetõi, 1 fõ
diétás szakács, 1 fõ szakács, 1 fõ
EDCL tanfolyamra jár.

Ezek a képzések nagyon haszno-
sak, egyrészt új alapanyagokkal,
konyhatechnológiával ismerkednek
meg, másrészt felelevenítik az élel-
miszerhigiéniával kapcsolatos isme-
reteket, melyeket a munkájuk során
alkalmazni is tudnak.

Mindenkit szeretettel várunk, aki sze-
retne ebédet igényelni konyhánkról!

Érdeklõdni: 
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hi-
vatal: Budai Ingrid, Pongrácz Petra
konyha: 06/76 850 573

Vizi Zsuzsanna 
élelmezésvezetõ

Polgármesteri Hivatal - Konyha
Az alábbiak: a versenykiírás és nevezésünk fedõlapja:

N E V E Z É S

Közétkeztetési Szakácsverseny 2019–2020

S z a l k i  C s a p a t : Vizi Zsuzsanna – irányító, 
Béki Anna – szakács, Hõsné Tassi Tünde – segítõ
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Védõnõ – Óvoda Alapítvány

Tisztelt Szülõk, Nagyszülõk, Óvodapedagógusok! 
Köszönjük nagylelkû segítségüket és adományaikat! Kö-

szönjük az SZJA 1%-os felajánlásaikat (melynek összege a
2018. adóévrõl 137.333 forint lett), melynek segítségével foly-
tatni szeretnénk az óvodai csoportszobák bútorainak cseréjét.

Idén tavasszal a gyermekek nagy örömmel vették birtokba a
6 db szekrénybõl és 2 db komódból álló szekrénysorokat, mely
292.820 Ft-ba került, és két csoportszoba bútorzatát sikerült
ezáltal felújítanunk.

Továbbra is folytatjuk októbertõl a jótékonysági vásárokat
óvodánkban a lakosságtól adományként kapott ruhanemûkbõl,
gyerekjátékokból.

Köszönjük folyamatos segítségüket! Köszönjük, hogy szá-
míthatunk Egymásra!

Fenyvesi András
„Korszerûbb Óvodáért Szalkszentmárton” Alapítvány

Kuratórium Elnöke

„Korszerûbb Óvodáért Szalkszentmárton”
Alapítvány hírei

Az otthoni környezet biztonsága meghatározó a gyermek
egészséges fejlõdése szempontjából. A baleseteket szokás
úgy tekinteni, mint valami elkerülhetetlen csapást, amelynek
bekövetkezésében a véletlen játszik szerepet, és mi szülõk
nem tehetünk ellene semmit.

Pedig a balesetek többsége megelõzhetõ!
Ehhez azonban az egészségnek és a biztonságnak olyan

értékké kell válnia, amiért hajlandóak vagyunk környezetün-
kön, kialakult szokásainkon változtatni.

A gyermekek még nem képesek arra, hogy a veszélyeket
helyesen mérjék fel.

Biztonságuk alapja, hogy mi felnõttek vigyázzunk rájuk, fel-
ügyeljük és türelmesen tanítsuk õket.

Mit tehetünk azért, hogy otthonunk, környezetünk biz-
tonságos legyen?

Lakókörnyezetünk körbekerítésével biztosítható, hogy a
gyermekek nyugodt környezetben játsszanak, mozogjanak, és
megakadályozható, hogy a forgalmas utcára kijussanak.

A nagyobb gyermekeknek tanítsuk meg nevüket, címüket,
telefonszámukat, a mentõk, tûzoltók, rendõrség sürgõsségi hí-
vószámait, ha bajba kerülnek, tudjanak segítséget kérni.

Az égés, forrázás ellen úgy védekezhetünk, hogy soha ne
hagyjuk felügyelet nélkül gyermekünket a tûzhely körül vagy a
fürdõszobában. Ne dohányozzunk a lakásban, gyufát, öngyúj-
tót oda tegyük, ahol a gyermek nem éri el. Forró ételeket a
padlóra soha ne tegyünk. A forró vasaló közelében ne játsszon
a gyermek. 

A fulladásos balesetek elkerülése érdekében fürdés közben
ne hagyjuk gyermekünket egyedül még pillanatokra sem. A já-
tékok megválasztásánál legyünk tekintettel a gyermek korára,
kisgyermekeknél kerüljük az apró méretû szájba vehetõ játéko-
kat. Zsinórokat, szalagokat, nylon zacskót, szúró és vágóesz-
közöket számûzzük a gyermekszobából. 

Az áramütéses baleseteket megelõzhetjük, ha a konnekto-
rokat védõ dugasszal látjuk el.

A leesések, kiesések kivédésére az erkélyen ne hagyjuk õri-
zetlenül a kisgyermeket. A lépcsõ legyen biztonságos védõkor-
láttal ellátva. Nyílászárókhoz közel ne helyezzünk olyan búto-
rokat, melyre a gyermek felmászhat és kinyithatja azt. A pelen-
kázóasztalon még az egészen kicsi csecsemõnket se hagyjuk
egyedül.

A mérgezések megelõzésére a gyógyszereket, háztartási
vegyszereket, rovarirtó, növényvédõ- és permetszereket, koz-
metikumokat olyan helyen tároljuk, ahol a kisgyermek nem ér-
heti el. 

Ne feledjük, a gyermekek kihasználnak minden olyan per-
cet, amikor lazul a felügyelet. Gyorsan, ügyesen másznak fel,
és ha nem vigyázunk, percek alatt megtörténik a baj. 

Ne mérgezõ virágokkal, növényekkel díszítsük lakásunkat
és kertünket.

Az állatharapások elkerülésére úgy válasszunk házi ked-
vencet, hogy az gyermekünkre a legkisebb veszélyt se je-
lentse.

A gyermeknek mindig a megfelelõ biztonsági ülésben kell
utaznia, melyet testsúlya és magassága alapján kell kiválasz-
tani, a biztonsági övet mindig kapcsoljuk be.

Mutassunk példát saját viselkedésünkkel, a biztonsági sza-
bályokat mi is tartsuk be.

Hiszem, hogy minden szülõ arra törekszik, hogy megteremt-
se a szeretetteljes, nyugodt, biztonságos gyermekkort. 

Mizseiné Czigler Judit 
védõnõ

Biztonságos otthon a gyermekekért
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Óvoda

Sok szeretettel köszöntöm a Kedves Ol-
vasókat! 

Véget ért a nyár, új nevelési évet kezd-
tünk. Óvodánk idén is 5 csoporttal kezdte
meg mûködését. Az öt csoportba összesen
87 kisgyermek jár.

I-es épület

Mackó csoport 19 fõ.
Csoportvezetõ óvónõk: Kuruczné Horváth
Erika és Toponáry  Adrien.

Pillangó csoport 16 fõ.
Csoportvezetõ óvónõ: Dr. Tiringerné Gál
Erzsébet.
Dajka nénik: Bálint Andrea és Horváth
Mihályné.

II-es épület

Katica csoport: 15 fõ.
Csoportvezetõ óvónõ: Szekeresné Pinczés
Györgyi.

Margaréta csoport: 18 fõ.
Csoportvezetõ óvónõ: Szabó Sándorné.
Dajka nénik: Borbély Zoltánné és Cziglerné
Szabó Anita.

Újtelep
Nyuszi csoport: 19 fõ.
Csoportvezetõ óvónõ: Németh Nikolett.
Dajka néni: Kovács Lajosné.

Munkánkat Vidók Istvánné pedagógiai
asszisztens és Gergõ Pálma segítik.

A dajka nénik segítõi Nagy Eszter,
Polánszki Mihályné és Ratkovics Istvánné.

Rizmanné Ágoston Zsuzsanna 40 év
óvónõi munka után idén tavasszal nyugdíj-
ba vonult. Nyugdíjas éveihez jó pihenést,
erõt és egészséget kívánunk.

Tilli Réka pedagógiai asszisztensünk
májusban életet adott elsõ gyermekének.
Rékának és családjának kívánunk sok bol-
dogságot és örömökben gazdag életet.

Óvodavezetõ-helyettesi feladatokat To-
ponáry Adrien látja el. 

A Bács-Kiskun Megyei Szakszolgálat
munkatársai ebben a nevelési évben is elvé-
gezték a gyermekek szûrését. Szeptember
második felétõl elkezdõdhetnek a tehetség-
gondozó és -fejlesztõ foglalkozások. Tovább
folytatódik a logopédiai ellátás és a TSMT
(tervezett szenzomotoros tréning) torna.

Az EFOP 3.9.2. pályázat által további
színes programokon vehetünk részt. Szep-
temberben egészségnapot szerveztünk,
ahol a gyermekek zöldségekbõl-gyümöl-
csökbõl készült finomságokat kóstolhattak.
Lesznek mozgásos és ügyességi játékok,
amelyek az egészséges életmódra hívták
fel a figyelmet. Ehhez a pályázat biztosít kö-
zel 80 000 Ft értékben gyümölcsöket, zöld-
ségeket. 

Október 7-tõl kezdõdik az úszás. A duna-
újvárosi élményfürdõben kéthetes úszások-
tatásban vesz részt 40 kisgyermek. 

Szintén a pályázat adott lehetõséget a
nyári ebédlõ terasz teljes kicserélésére.
Gyönyörû fa pavilon és fa asztalok – padok
biztosítják a nyári hûsölést, illetve a kevésbé
jó idõben való levegõzést, mozgásos játékot. 

Megkezdõdött az udvar szépítése is, se-
gítõ dajka nénijeink lefestették a kapukat, az
önkormányzat dolgozói kivágták és elszállí-
tották az életveszélyes fákat az udvarról.
Alapítványunk vezetõi új játékok beszerzé-
sén és felállításán dolgoznak nyár óta. A
KÖSZI segítségével fák, virágtartók, virágok
kerülnek beszerzésre. Kettõ csoportban –
Mackó, Margaréta – az Alapítvány munka-
társainak és a szülõknek köszönhetõen el-
kezdõdhetett a bútorok cseréje.

Színházi elõadásaink is folytatódnak.
Minden hónapban egy délelõtt Kovácsovics
Fruzsina énekel-zenél gyermekeinkkel.

Továbbra is részt veszünk a mûvelõdési
ház, valamint a Petõfi Múzeum által szerve-
zett programokban, és együttmûködünk az
általános iskolával.

Egész évben tart a papírgyûjtés, folya-
matosan várjuk a papírokat, kartonokat.

Újra szeretnénk Adventi játszóházat ren-
dezni, melyre szeretettel várunk minden
kedves alkotni vágyót!

Bakosné Somogyi Orsolya
óvodavezetõ

A Bóbita Óvoda hírei
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Iskola

Eredményes tanévet, programokban gazdag nyarat tudhat
maga mögött a Szalkszentmártoni Petõfi Sándor Általános Is-
kola tanulóközössége. A tanulmányi munka eredményességét
mutatják a járási tanulmányi versenyekrõl elhozott díjak, me-
lyeket részletezve megtekinthetnek az érdeklõdõk az iskola
honlapján. A tanévet  28 kiválóan megfelelt és kitûnõ (minden
tantárgyból jeles) tanuló zárta, az iskola átlageredménye 
3,99. Gimnáziumban 6 fõ, szakgimnáziumban 9 fõ, szakkö-
zépiskolában 7 fõ folytatja tanulmányait szeptembertõl. 

Pályázati forrásból 17 900 000 Ft segítségével gazda-
godhatott a tanórai és tanórán kívüli lehetõségek sora. A
Határtalanul kirándulás, az Erzsébet tábor, a Csodaszarvas
Iskolai Közösségi Program segítségével a családi költség-
vetés igénybevétele nélkül láthattak világot, Szalkszent-
márton Község Önkormányzata pályázatának köszönhetõ-
en pedig Várjáró, Országjáró és Kézmûves  táborban élvez-
hették a vakáció örömeit a gyerekek. 

A 2019/20-as tanév is sok kihívást és izgalmat rejt. Az ok-
tató-nevelõ munka színterei bõvültek, hiszen szeptembertõl
immáron a második csoport, ill. fejlesztõ terem is szolgál-
hatja a jövõ útját jelentõ kiscsoportos, differenciált oktatást
iskolánkban. Az õsz folyamán egy sportudvar kialakítása a
célunk, hogy tanulóink minél többet és színvonalasabb kö-
rülmények között mozoghassanak a szabad levegõn. 

„Ép testben ép lélek!” A lelki egészség fejlesztése leg-
alább ennyire fontos. Szeretnénk folytatni a Nemzeti Tehet-
ség Programot, a Martinus
Mûvészeti Mûhely – Zeng-
LAND foglalkozás sorozata
szolgálja az aktív jelentés-
adásra, a személyiség több
rétegét megérintõ, kreatív
folyamatra épülõ, közös te-
vékenységet. Közös, hisz a tanár igazából alkotótárs, a mo-
tivált alkotólégkör, a közös gondolkodás, kísérletezés indi-
kátora. Arany János A walesi bárdok c. balladájának elõ-
adássá formálása egy komplex folyamat. Megjelennek ben-
ne az idegennyelv-tanulás interaktív, játékos-dramatikus
elemei, az akusztikai-zenei gyakorlatok, hatáselemzések, a
dramaturgiai, színjátszói tréningek, próbák, a bábkészítés
és bábmozgatás fázisai. A létrehozás többrétegû élményét
a megmutatás, a másoknak való örömszerzés kívánja bete-
tõzni. Játékos színpadi elõadás lesz a mûhelymunka ered-
ménye, amelyben a szereplõk egy filmforgatás különbözõ
helyzeteit jelenítik meg, az angol nyelv, a zenei effektek és
dalok, a bábjáték bevonásával. 

Folytatódik az EFOP-3.3.7-17-2017-00036 azonosító-
számú – „EgyüttMÛKÖDÉSBEN” elnevezésû projektünk
keretében a délutáni foglalkozások tartalmi fejlesztése, a
Tanközi Napszoba, a Szószólók, a Webmesterségek, a
Reciklálók és a Szalkstreetworkout mûhelymunkák. Az õszi

iskolai tevékenységek ismét az ABC-napokkal gazdagod-
nak: Egészségnap, Szakmakóstoló, Adventi Alkotó Nap se-
gíti az informális, nem formális tanulást.  

Minden eddigi és ezt követõ támogatást köszönünk lakó-
környezetünknek, a község vezetésének, a hivatal, a mûve-
lõdési ház, a könyvtár dolgozóinak, a  Korszerûbb Iskoláért
Szalkszentmárton Alapítvány és a Szülõi Közösség lelkes,
segítõ tagjainak! 

Törökné Novadovszki Nelli  
intézményvezetõ

Iskola hírei
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Mûvelõdési Ház

Kedves Olvasó!
A visszatekintõt a tavasszal kezdeném, hiszen áprilisban

húsvéti ruhájába öltöztettük a faluközpontot. A húsvéti tojá-
sokat manapság már sokféle technikával díszítik, többek
között festéssel, karcolással, faragással, varrással, patko-
lással, felragasztott formákkal vagy filctollal. Ezen technikák
közül többet is használtak az iskolás és óvodás gyerekek,
akik elfogadták a felkérésem, és bekapcsolódtak a Márton-
szobor mellett található tojásfa díszítésébe. A tavalyi kész-
letet kibõvítve, idén már 758 db tojás díszítette a fát. Az is-
kolás gyerekek nem csak tojást díszítettek, hanem nyuszi
futáson is részt vettek a mozgás öröméért. Az artézi kútra
harmadik alkalommal került a húsvéti dekoráció. A jövõben
is ilyen lelkesedéssel szeretnénk, hagyományteremtõ mó-
don folytatni a faluközpont szépítését, díszítését.

Majális. A program elsõ részében a hagyományokhoz hí-
ven a májusfaállítás hagyományait elevenítette fel települé-
sünk két néptánc egyesülete. Öt bográcsban különféle éte-
lek készültek, melyeket közösen fogyasztottak el barátok,
rokonok, ismerõsök. Az ebédet követõen a programok a Mû-
velõdési Ház udvarán folytatódtak. Kató néni konyhájában
Ihos József és Poráczki András egy fõzõ show keretében
Gömöri Gulyka fõzésével lepték meg és szórakoztatták a
közönséget. Színpadunkon fellépett még a Varázsbrók bû-
vészcsapata. Egyik tagjuk a szalkszentmártoni Bálint Fe-
renc, a kártyák és mindennapi tárgyak bûvölõje. A kelet me-
sés világa elevenedett meg a Niloufar hastánccsoport veze-
tõje, Sághy Mónika és tanítványai elõadásában. A divatbe-
mutatón csinos lányok és asszonyok öltöztek a Trendi divat
ruházati üzlet nõies, egyedi stílusú, irodai, utcai és ünnepi
ruháiba. Az idén is nagy sikernek örvendett az óriás hullám-
csúszda és lézerharc pálya, amit tizenegy órától vehettek
birtokukba kicsik és nagyok.

Június 1-jén is a Mûvelõdési Ház programjaira csalogat-
tuk a gyerekeket, hiszen a Gyereknap róluk szólt. Carrera
pálya, darc foci, népi játékok és fakörhinta várta egész nap
a gyerekeket. A felállított trambulin is egy megunhatatlan
idõtöltés. Arcfestéssel és csillámtetkóval nem csak a napju-
kat, de az arcukat is megszínesítettük a rendezvényünkre
kilátogatóknak. Itt szeretném megköszönni Farkas
Dzsesszika, Balázs Kovács Melinda és Ungor Gréta önzet-
len segítségét, akik egész nap a gyerekek kívánságait tel-
jesítették.

A haj-szín-pad asztalainál Csurai Fruzsina és Czuczor
Teca varázsolta a hajkölteményeket. Nekik is köszönöm az
önzetlen segítséget. 

A faluközpontban 2015-ben felavatott életfánál köszöntöt-
tük azt a 32 családot, akik gyerekei az elmúlt egy évben szü-
lettek, emlékül az édesanyák és gyermekeik neve felkerült a
levél formájú réz lapokra. Ünnepi mûsorral a Petõfi Sándor
Általános Iskola második osztályos tanulói készültek.

Hogy senki ne maradjon éhen, hot dog büfé kocsi nyúj-
tott lehetõséget, hogy minden óvodás és általános iskolás
gyermek a vendégünk legyen egy finom meleg hot dogra.
Az Önkormányzat ingyenes fagyizást is biztosított a gyere-
keknek egy gombóc fagylalt erejéig. A délutáni órákban ér-
keztek meg a lufihajtogató bohócok és elkezdõdött a lovas

Visszatekintõ
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Mûvelõdési Ház

programunk, ahol lovas kocsikázni lehetett Tóth Imrével. A
kézmûves kuckóban mézeskalácsot díszíthettek, amit meg
is ehettek, vagy eltehettek emlékbe. 

Trianoni megemlékezés: Közmûvelõdési rendezvény
keretében emlékeztünk meg 1920. június 4-érõl, a magyar-
ság gyászos napjáról. A Szalkszentmártoni Petõfi Sándor
Általános Iskola MartinuS KóruS diákjainak mûsorát és Török
László tanár úr megható szavait hallhattuk. Felkészítõ tanár:
Törökné Novadovszki Nelli tanárnõ volt. Káposztás Tibor pol-
gármester úr megemlékezett a trianoni eseményekrõl és kö-
vetkezményeirõl. A megemlékezés koszorúját a Trianoni em-
lékmûnél helyeztük el.

Köszönöm a segítõ munkát kolléganõimnek: Kévés Bar-
barának és Kovács Áginak.  

Õsszel és télen is várjuk kedves látogatóinkat programja-
inkra. 
• 2019. október 22-én 16:00 Ünnepi megemlékezés és ko-

szorúzás, helyszín: Mûvelõdési Ház.
• 2019. november 1-jén 13:00 Mindenszentek napja – teme-

tõi megemlékezés, helyszín: szalkszentmártoni temetõ.
• 2019. november 10-én 16:00 Márton-napi Libagaliba lám-

pás felvonulás, helyszín: Mûvelõdési Ház.
• 2019. november 23-án Idõsek napja, helyszín: Mûvelõdé-

si Ház.
• 2019. december 7-én Adventi vásár, helyszín: Piactér.
• 2019. december 14-én Falukarácsony, helyszín: Mûvelõ-

dési Ház.
Mészáros Szilvia
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„Itt születtem Szalk-
szentmártonban lent a
falu szélén,

Gulyás volt az édes-
apám a homoki szélen.

Itt ringatott édes-
anyám és dalolt felettem,

Cseléd volt az édes-
apám, magam is az let-
tem.”

Decsi Pál 1934. január 25-én, Pál napján született. Édesapja
Decsi József, anyja Nyikom Julianna volt. A családban tizenhárom
gyermek született, de csak öt élte meg a felnõttkort.

A szerteágazó Decsi családban a férfiak emberöltõk hosszú so-
rára visszatekintve pásztorok voltak: gulyások, juhászok, kaná-
szok. Nem csoda, ha 7-8 évesen a kis Pali már kanászbojtár lett.

Iskolai csínytevéseirõl jobb, ha itt most nem is szóluk.
Az erdészetben kezdett el dolgozni. Az országba érkezõ elsõ

STIHL motorosfûrészek kezelését a Mátrában tanfolyamon sajátí-
totta el. Két évig volt katona. Pécsen tiszthelyettessé képezték, Ba-
ján volt állományban.

A Petõfi tsz-ben traktoros lett, nyaranta az SZK 4-es kombájnon
dolgozott.

1974-ben élete fordulatot vett. Új párjával, a kedves, dolgos,
vendégszeretõ Terike nénivel Tabdin telepedett le.

Zalagyöngye szõlõvesszõt Tabdin elsõként telepített. Csaknem
1 hektárnyi, gyönyörû, magasmûvelésû szõlõ-
ültetvény lett belõle. Alacsony mûvelésre sár-
fehért, piros saszlát, kadarkát ültetett. Szüretre
nem csak a helyi rokonokat, ismerõsöket hív-
ták, de a szalkiak is útra keltek. Ment is ki mi-
vel tudott. Ki vonattal, ki szamaras fogattal, ké-
sõbb autókkal. Délelõtt a zalagyöngyét szed-
ték. A finom és kiadós ebéd után nehéz volt le-
hajolva szedni a többit…

Aszõlõbõl bor lett, annak kezeléséhez is ér-
tett Pali bácsi. 

A család jövedelméhez almásuk termése is
hozzájárult. 

Sajnos az idõs kor nehézségei és a termés

egyre nehezebb eladhatósága miatt ki kellett vágatni az almást és
a szõlõ egy részét.

Szabadidejében fából kerti bútorokat, kiülõket készített a meg-
ajándékozott rokonok nagy örömére.

Idõsebb korában kapott rá a horgászatra. 
Családi leltár: négy gyermeke, tíz unokája, tizenkét dédunokája

aranyozza be öreg napjait. 
És nem feledkezett meg a szalki rokonokról sem. Hetente, ha

másként nem, telefonon beszélgetnek egymással. Pali bácsi szí-
vesen mesél azokról az idõkrõl, amikor egy egész utcát – lakóiról
– csak Decsi sornak hívott a falu népe. Pedig Csonka utca volt a
hivatalos neve.

Már az eddig leírtak is egy tartalmas, szeretettel teli életrõl ad-
nak hírt.  

Ám kevés embernek adatik meg ami Pali bácsinak megadatott,
hogy a falu emlékezete sokáig megõrizze és õrzi kedves alakját,
humoros jókedvét, vidámságát. Ezt szeretnénk erõsíteni ezzel a
kis kiállítással, megemlékezéssel is.

És mindezt minek köszönheti? Annak, hogy kiváló võfélyként
sok pár lakodalmát tette emlékezetessé a hosszú évek során.

Hogyan is kezdõdött? Talán úgy, hogy a nagy család számtalan
lakodalmában megfigyelte, elleste a võfélyek tudományát. Suta
Horváth Pista lakodalma volt a kezdet. Tudományát egyre fejlesz-
tette, új dolgokat lesett el, maga is írt verseket. Võfélykedéseinek
se szeri, se száma. Lakodalomba vasárnap hívtak, ha szerdán volt
az esküvõ, szerdán hívtak, ha szombaton keltek egybe.

Emlékezetes volt, amikor száz ház népét kellett meghívni
egy nap alatt. És mindenütt megkínálták
valamivel…

Egy kiállítás megnyitójára
Szalkszentmárton, 2019. augusztus 19.
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Nem csak Szalkon, de Miklóson, Tasson, Dunavecsén,
Apostagon, Szabadszálláson is népszerû volt.

Cigánylakodalmakon örömmel nézte a felszabadultan mulató-
kat. Nagy megtiszteltetés volt, ha valakit nem cigányként meghív-
tak oda. Hívõk lakodalmában nehezebben tudta oldani a hangula-
tot. Harasztin, Varsányban a sváblakodalmak fúvószenekara oko-
zott nagy örömöt neki. Pálhalmán négy lány is kérte, legyen majd
az õ võfélyük is. Csak egyiküknek sikerült, mert a sûrûn beírt  nap-
tárban nehéz volt idõpontot találni. Nagykarácsonyban helyhiány
miatt kétszer kellett egymás után feltálalni a vacsorát a népes ven-
dégseregnek. Ha szomszédban lakott a menyasszony és a võle-
gény, akkor – egy kis idõeltolódással – egyszerre vezette le a két
háznál a lakodalmat. 

Dunavecsén magnetofonra vették a lakodalmat, hogy lejátsz-
hassák majd születendõ gyermeküknek is. És ikrek lettek…

Kunszentmiklósi lakodalomba a legénybúcsú miatt már pénte-
ken el kellett mennie, és csak hétfõn jött haza.

Vallotta: lakodalomban, akinek nagyon nagy kedve van, csitíta-
ni kell, akinek nincs kedve, annak meg kell hozni. 

Harasztin két hölggyel felöntött a garatra. Az egyik folyton-foly-
vást sírt, a másik – ha kellett, ha nem – dalolni akart. 

Soltszentimrén egy ember veszett módon viselkedett. Megol-
dotta. Bírta az éjszakázást, akár két egymást követõ éjszaka is
fenn tudott maradni, és az itallal mindig mértéket tudott tartani.

Szalkszentmártonon Czuczor Lacival szeretett párban lenni,
mert együtt fergeteges jókedvet tudtak varázsolni. 

Jól együtt kellett mûködni a zenekarokkal is. Legjobban
Kunszentmiklósról Gatyásékat szerette. Késõbb Seibenéket ked-
velte legjobban. Seibenéket, akik 50 éve a Telepen az iskolabálon
léptek fel elõször. Pali bácsi ezt versben is megörökítette.

Õt nagyon sokan megismerik, köszöntik, megszólítják. Ugye,
megismer? – kérdezik. De ez szinte lehetetlen, hiszen annyi lako-
dalomban volt võfély, annyi vendéggel találkozott.

A házaspárok egy részével jó barátságba került, az õ életüket fi-
gyelemmel kísérte.

Az 1980-as évek elejéig volt aktívan võfély, de alkalmakra to-
vábbra is írt verseket és köszöntötte az ünnepelteket.

Nosztalgiából és szeretete jeléül 1996-ban kedves unokahúga,
Babi kedvéért újra kezébe vette a võfélybotot, és Molnár Gyurival
együtt jókedvet, vidámságot varázsoltak a lakodalmasok nagy örö-
mére.

Ezt videón is megörökítették. Ez és az évtizedek alatt felgyülem-
lett képek, versek töredéke látható kiállításunkon. 

Összeállításáért köszönet illeti Balla Melindát.
„Szerettem võfélynek lenni, ingyen, barátságból voltam võfély.”

– mondta. Ebben a mondatban benne van mindaz, amiért szeret-
jük, amiért kiállításunk is elkészült, amiért szeretnénk, ha múzeu-
munkban is õrizhetnénk tárgyi emlékeit, visszaemlékezéseit.

Szeretnénk, ha sok évig vigyázna még egészségére, örülne fe-
leségének, gyerekeinek, unokáinak, dédunokáinak.

Köszönjük munkásságát!                                                      
Kerner Erzsébet

Veronika 1958-ban született Kiskunfélegy-
házán. Érettségit is itt tett, majd a  Bajai Tanító-
képzõ Fõiskolán jelesen diplomázott. Egy évig
napközis nevelõ volt Gödöllõn.

Szalkszentmártonra férjével, Amler János-
sal érkezett, aki a Petõfi Tsz ágazatvezetõje
lett. Három gyermeket neveltek és indították
õket jó alapokkal felnõtt életükbe. 

Szívügye a tanítás. Szeret új utakon járni, új módszereket, tan-
könyveket kipróbálni, hogy a gyerekek minél könnyebben sajátít-
hassák el a tudnivalókat. Tanítványai köszönik, hogy mindegyikük-
ben a jót kereste, azt bontakoztatta ki bennük. Sok pályázatot, ver-
senyt nyertek. A falu elsõ alapítványát, az iskola Lurkó Alapítványát
neki köszönhetjük. És nem csak tanított. Egész lényével, példájá-
val a szépre, a jóra nevelt.

Munkássága elismert. 1997-ben az „Az év tanára” lett és „Gyer-
mekekért” elismerõ plakettet kapott. 2005-ben az „Apáczai Diplo-
ma” díj ezüst fokozatát vehette át. Szervezett Gyermeknapokat,
Márton-bálokat, Petõfi-versenyeket, cigánykarácsonyokat, amely-
rõl ma is szeretettel beszélnek. Szenzációs paprikás krumpli fõzõ
versenyei kiváló szervezõ, kapcsolatépítõ képességeit tükrözik.

Segítségével szépült a Bacsó úti iskola udvara.
Ám a sors, egy családi tragédia új utakra vitte. A gazdaságuk-

ban kellett átvenni férje feladatainak egy részét. Így iskolában már
nem tanít.

De maradt annak a tyúkanyónak, aki nem csak családját, ha-
nem minden rászorulót, minden fontos célkitûzést szárnyai alá
vesz. Süteményeit, tortáit a fél falu kóstolhatta már.

Rendszeresen meglátogatja, meglepi, segíti iskolánk idõs nyug-
díjasait. Elbeszélget velük, ahogy Majsai Károlynéval – szeretett
Margit néninkkel is. Õt vele együtt köszönthetjük sok boldogságot
kívánva 91. születésnapján.

Ha kell, német táborozóknak szervez kézmûves foglalkozást. 
Ha kell, ajándékot készít óvodás, iskolai csoportoknak. 
Ha kell, segít nyugdíjasnak mestert szerezni fürdõszoba felújítá-

sához. 
Ha kell… Támogatja civil szervezeteinket, a labdarúgóktól kezd-

ve a néptáncosokon, az óvodán, iskolán, úttörõcsapaton, a múze-
umbarátokon keresztül a KÖSZI klubig. 

És mindenki számíthat rá, aki a közösség érdekében tesz.
Veronika örökké tevékeny. Csodálatos szervezõ erejével, fárad-

hatatlanságával, idejét jól beosztva az évek hosszú során képes
szétsugározni és megújítani egyénisége éltetõ melegét.

Kívánjuk – egészségére is ügyelve –, legyen energiája példa-
mutató tevékenységét folytatni, legyen sok öröme gyermekeiben,
unokáiban.
„Hagyd, hogy a mosolyod megváltoztassa a világot,
de ne hagyd, hogy a világ megváltoztassa a mosolyod.” (Buddha)

Kerner Erzsébet

„A szeretet élet”  Móra Ferenc

Amlerné Sikár Veronika
Szalkszentmárton községért
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Ács Bálint és Ács Bálintné (sz. Kovács Ilona)

Házasságkötés ideje: 1969. 02. 15.
Anyakönyvvezetõ: Deli Károlyné
Tanúk: Budai Antal és Horváth László

Kedves Ilonka néni és Bálint bácsi!

Kései gyerekként született B Kovács, ahogy a faluban hív-
ták: Balogh Ilonka. Budapesten látta meg a napvilágot és
Szalkon cseperedett fel. 

1931-ben falunkban vérhasjárvány volt. A járvány 13 gyer-
meket vitt el, köztük testvérét is.

Apja a helyi tsz-ben megbízható, jó munkaerõ volt a gyümöl-
csösben. Nyugdíjasan is tevékeny maradt: sírokat gondozott.
Anyja is a tsz-bõl ment nyugdíjba, gondja volt a háztartásra.
Nevelte Ilonkát, aki cserfes, talpraesett kislány lett, akit felavat-
tak kisdobosnak, majd úttörõnek. Jó munkája, jó tanulmányi
eredménye miatt eljutott Dunaszentbenedekre õrsvezetõképzõ
táborba. Két évig osztályában a lányok õrsvezetõje lett. Nyári
szünetekben, hogy apja munkaegysége szaporodjon, õ is dol-
gozott a tsz-ben.

A Postaforgalmi Szakközépiskolába vették fel, de családi
tragédiák, betegségek miatt nem teljesülhetett a vágya.

Dolgozni kezdett a kertészetben, gyümölcsösben.
Bálint Budapesten született és Dömsödön élt szüleivel, 3

testvérével. Onnan költöztek a Kostelepre, majd a vitéz Ko-
vács féle házba. Az apa halála után a gyermekek felnevelésé-
nek gondja az édesanyára hárult.

Bálint iskolái elvégzése után a helyi tsz-ben rakodómunkás
lett. A sóderbánya nem ismert kegyelmet. Ha a vagonok meg-
érkeztek, akár hajnali kettõkor is menni kellett dolgozni. 

Szorgalmas, megbízható munkás volt. 
Szerette, ha gépe mindig a legjobb állapotban van, így sok

munkát adott a beszerzõknek, szerelõknek. Munkatársai: Nagy
Sanyi, Juhász Pista is bírták az iramot.

Bálint komái Farkas Ferenc, Bajnóczi József, Németh Ká-
roly, Balogh Mihály, Dömõk Sándor, Nagy Imre és Balla János
voltak. 

Tartottak sok közös névnapot, születésnapot, keresztelõt.
Segítették egymást otthonaik felépítésében, mindig számíthat-
tak egymásra. Átmulattak, áttáncoltak sok lakodalmat, bált,

tánciskolai össztáncot. Ez segítette Ilonka és Bálint összeme-
legedését is.

Azután elérkezett az idõ, amikor kihúzták azt a bizonyos
madzagot. Ez már házassághoz vezetett. Võfélyek Decsi Pali
és Takács Jóska voltak. A birkát Bodri Jóska és Czuczor Laci
fõzte. Kiváló szakácsnõk készítették a sok finomságot: Csikós
Marika és Papp Zsófi néni.

Közös életüket a Vásártér 6-ban kezdték, laktak a Túzok ut-
cában. Házuk 1972-ben készült el. 

Bálint a bánya megszûnése után volt éjjeliõr, mezõõr, halõr.
Ilonka dolgozott a tsz-ben, Dömsödön varrodában, sütött

lángost, piacozott, szeretett Törökbe járni… Gazdálkodtak.
Sok bikát, birkát, disznót, lábasjószágot neveltek fel.

Ilonka lányuk Vasútforgalmi Szakközépiskolát végzett, majd
vasúttiszti továbbképzéseken vett részt. Kunszentmiklós–Tass
vasútállomáson felelõsségteljes vezetõ munkaköröket tölt be. 

Bálint fiuk végzettsége hentes és húsfeldolgozó, de most
gazdálkodik. Nem csak a növényekhez, állatokhoz, de a gé-
pekhez is ért. 

Bianka unokájuk diplomát szerzett. Andragógia (felnõttokta-
tás) szakon mester fokozatot szerzett. Õ Dunaújvárosban
munkaügyekkel foglalkozik.

A kis Bálint és Elza is bearanyozzák a nagyszülõk napjait.
Sajnos a betegség nem kerülte el Bálint bácsit. Õt már há-

rom éve ápolja Ilonka néni. Õ lisztérzékeny lett, így a hagyo-
mányos vasárnapi ebéd: a csirkepörkölt nokedlival, a sok fi-
nom zserbó, bakacsók már a múlté. Kísérletezik a Paprika tv
receptjeivel. Most a soroksári szelet a kedvenc. 

Kívánjuk, gyermekeiknek, azok párjainak, unokáiknak soká-
ig örülhessenek még.

Borbély József és Borbély Józsefné (sz. Kenesei Terézia)

Házasságkötés ideje: 1969. 05. 31.
Anyakönyvvezetõ: Deli Károlyné
Tanúk: Borbély László és Horváth József 

Kedves Terike néni és Józsi bácsi!

Terike néni szülei gazdálkodók voltak, majd tsz tagok lettek,
sokat dolgoztak a szõlõben.

Aranylakodalmas párok köszöntése
2019. augusztus 20.
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Köszöntések – Fonoda

Manci néni onnan is ment nyugdíjba, Bálint bácsi a postáról.
Két lányuk felnevelését, a vele járó örömöt, bánatot vállalták

magukra.
A kis Terike az iskola után dolgozott a Heller-féle zöldség-

boltban, a tsz kertészetében, savanyítójában. Ma is hálás Hor-
váth Ilinek, hogy buzdította továbbtanulásra. Így szerezhette
meg a kitûnõ minõsítésû könyvelõi bizonyítványt Kalocsán.
Hosszú évtizedeken át a Petõfi Tsz segítõkész, barátságos,
mindig mosolygós pénztárosa volt.

Józsi bácsit írtam, de így senki sem ismeri. Akinek van báty-
ja, abból könnyen lesz Öcsi, Öcsi bácsi, sõt Öcsi papa is. 

Szülei gazdálkodóként léptek a tsz-be. Apja, Józsi bácsi volt
brigádvezetõ, a Béke Tsz-ben elnök, majd az egyesült tsz-ben
raktáros lett a Páskomon. Édesanyja háztartásbeli volt, elvesz-
tése után a gyermeknevelés minden öröme, gondja az apára
maradt…

Öcsi az iskola után a tsz-ben dolgozott. Volt rakodó, majd
traktoros. Legkedvesebb munkatársai Balogh Miska, Dallos
Pista, Gyenes Lajó, Krizsán Jani, Verebes Pityu, Szabó Bandi,
Móricz Jancsi voltak. A fiatalok közül Szabó Gabi és Krepsz Pi-
tyu lopta be magát a szívébe. Munkatársai választása alapján
a vezetõségben képviselte érdekeiket. 

Közismert volt, hogy igazáért bátran kiállt. Több mint 40 évi
munka után ment nyugdíjba. 

A vasárnapi meccseken sokan biztatták Öcsit, a középcsa-
tárt. Sokszor örülhettek a csapat gyõzelmének. Katonaságnál
is sokra vihette volna tudásával, de a hétvégi meccsek miatt
nem tudott volna hazajönni, udvarolni Terikének. Leszerelés
után a helyi öregfiúk csapatában játszott. 

A fiatalság örömeibõl õk se maradhattak ki. Barátaikkal
együtt szerettek moziba járni, táncolni… 

A két fiatal közös története egyszerûen indult, mert Terike
barátnõje, Móricz Jutka szomszédjában laktak Öcsiék…

Az esküvõ szûk családi körben zajlott, võfélyük Kovács Sán-
dor volt.

Közös életüket a telepen kezdték, majd a család, munkatár-
sak, barátok segítségével – kalákában – házépítésbe kezdtek. 

Az alapot szombat reggel kezdték el lerakni, másnap délben
már készen is volt. Szokás szerint az építõket ellátták finomsá-
gokkal. Ehettek-ihattak azzal a szépséghibával, hogy vasárnap
választás volt, amely szesztilalommal járt.

Jólesett hallani, milyen szeretettel beszéltek az építkezést
vezetõ kõmûvesrõl: Kerner Istvánról…, az édesapámról. 

Munka után is sokat dolgoztak. Mûvelték a háztájit, disznókat
neveltek. A tsz sok kirándulásán bejárhatták hazánkat, ismer-
kedtek a környezõ országok szépségeivel. Leningrád különösen
emlékezetes, mert hazaútban Belgrádot is érintették a nagy köd
miatt. Gyula nagyon a szívükhöz nõtt, így évente eljutnak világ-
hírû fürdõjébe. Nyugdíjas korukban sincs idejük unatkozni. Öcsi
nagyon tájékozott. Reggelente várja az újságot, szeret TV-t néz-
ni. Terike sokáig szívén viselte a Múzeumbaráti Kör pénzügyeit,
tudását az internet segítségével folyamatosan bõvíti. 

Sokat és finomakat süt, fõz, hiszen húga gyermekei – Robi,
Regina, Attila –, unokái – Ákos, Máté, Gréta, Léna – nem csak
a nagy családi összejöveteleken, hanem a hétköznapokon is
megfordulnak náluk. Barátaik is gyakran felkeresik õket.

Egy apró történet a közelmúltból: 
A kis Ákos ovis csoportja csibenézõbe érkezett hozzájuk.

Természetesen készült nekik sok süti, kaptak üdítõt, játszhat-
tak az udvaron. Másnap az egyik kis óvodás mutatta is a nagy-
mamájának, hogy „Itt lakik a Tercsi”.

Ez a története annak, ahogy Öcsibõl Öcsi bácsi, majd Öcsi
papa lett.

Kívánjuk, sok évig éljenek még jó egészségben, szeretet-
ben, boldogságban.

Kerner Erzsébet

Fonoda szakkör
Viszonylag nyugodt hónapokat zár-

tunk a fonodában. Nyáron igazából nin-
csenek nagy ünnepek, nem kell készül-
nünk nagy vásárokra a kosarainkkal.
Mégis két alkalommal is tudtunk kirako-
dóvásárt ülni. Az egyik a Múzeumok éj-
szakája volt, a másik pedig a Falunapi
forgatag. De pár nagyobb lélegzetû meg-
mozdulásunkról is be tudunk számolni.
Az egyik a Szalkszentmártoni Reformá-
tus Egyház által szervezett hittantábor,
ahol mi voltunk a munkáltatók. A nyolc-
van fõnyi résztvevõbõl alig akadtak pá-
ran, akik nem próbálták meg a kosárfo-
nást. Itt köszönjük meg még egyszer a
lakosságnak a rengeteg jégkrémes do-
bozt, amelyeket sablonként használtunk
a táborban. Az ezt megelõzõ héten Tatá-
ról láttuk vendégül egy délutánon Farkas
Balázs református lelkipásztor ifijeit. Ve-
lük próbáltuk el, hogy mi is fog majd tör-
ténni a fülöpházi táborban. Feltûnõen
ügyesek voltak, várjuk õket szeretettel
máskor is. Sõt! Õk voltak azok, akik a te-
metõben egy nap alatt elvégezték a fû-
nyírást, az elhagyatott sírok rendbetéte-

lét, és lefestették a padokat, a biciklitá-
masztókat meg a kannatartó ágasokat a
kutak körül. Hálásak vagyunk az elvég-
zett munkáért!

Közben nagy örömünkre jöttek a gye-
rekek fonni egész nyáron. Van aki csak
beugrott egy alkalommal, de büszkék va-
gyunk azokra, akik kitartóan tekergetik a
papírpálcákat. 

Czuczor Teca



„Beszélnem kell Neked, Kedves Olva-
sóm a viseletekrõl. Köztudott, hogy az öl-
tözékek kialakulásának egyetlen valódi
funkciója volt: védekezés az idõjárás vál-
tozásaival szemben. Késõbb a célszerû-
ség mellett az öltözködéssel kifejezték a
vagyoni, rangbeli, életkori különbözõsé-
geket. Fontos szempont volt, hogy az
adott öltözék viselõje milyen erkölcsi,
anyagi rétegbõl származott, továbbá az
is, hogy a gazdasági szempontoknak
megfeleljen. Sõt, elkülönítünk hétközna-
pi és ünneplõs viseletet is.

Anyagra, színre, szabásra nagy ha-
tással volt az, hogy az illetõ milyen mun-
kát végzett. 

Dédnagyanyám, Pamuk Bálintné sz.
Tóbiás Julianna fotóján láthatod, hogy a
századfordulón még nagy divatja volt a
fûzõnek. A szoknyák egészen hosszúak,
boka vonalában végzõdtek és bõven re-
dõzöttek voltak a hátsó részen, elöl si-
mábbak vagy köténnyel takartak. A felsõ
rész mindig magasan záródó, kicsi álló
gallérral, fodorral díszített volt. Díszítõ
elemként csak a gombokat és a fodrokat
használták, mindezeket a ruha saját
anyagából. A ruha ujja vállnál buggyos
volt, csuklónál gumírozott. Hétköznapra
nem vettek fel fûzõt, hogyan is dolgozhat-
tak volna akkor akadálytalanul? Az idõ
elõrehaladtával a szoknyák rövidülni

kezdtek. Na, nem a mosásban
mentek össze, hanem a városi di-
vat behatolása tette ezt lehetõvé. 

Férfiaknál a csizma volt az el-
sõ számú lábbeli. A zoknit faluhe-
lyen még nem ismerték, úgyne-
vezett kapcát, puha rongyot te-
kertek a lábfejükre, egészen a
bokájukig, azzal együtt dugták a
lábukat a lábbelibe. Csizmából
kétféle minõségû létezett, a hét-
köznapi puha szárú és az ünne-
pekre tartogatott merev falú, úgy-
nevezett „rámás” csizma. Hozzá
mindig csizmanadrágot viseltek.
Ez térdig szoros, combnál bugy-
gyos ruhadarab volt. Az elsõ vi-
lágháború után jelent meg a ké-
nyelmesebb bakancs. Leszere-
lés után a hazatérõ bakák itthon
tovább viselték, majd nemsokára
elterjedt a faluban. Persze ünne-
pekre maradt a csizma, némelyik
fotón még látható, hogy a második világ-
háború környéki esküvõkön a koszorús
legények még csizmanadrágban és rá-
más csizmában feszítenek a párjuk mel-
lett. A bakancs elterjedésével együtt járt,
hogy kapható lett a zokni. Ma már csak
mosolygunk ezen, mivel hétköznapjaink
alapfelszereltségéhez tartozik. Akkori-
ban azért nem volt ennyire egyértelmû.

Nyakkendõ csak a második világháború
környékén kezdett elterjedni, ezt az újfaj-
ta puha anyagú öltöny hozta magával.”

Ezeket a régi viseleteket, a száz évvel
ezelõtt énekelt népdalokat és a falunkra
jellemzõ táncokat jelenítette meg a
Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület a
Falunapon.

Czuczor Teca
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Szalk anno...

Öltözetek
Részlet Czuczor Teca: Itt élek, mesÉlek c. könyvébõl

Balázs József, aki otthon is fehér
bõ gatyát viselt

1905. Pamuk Bálintné 
sz. Dóbiás Julianna, a dédanyám

A Daca Kovács család. 
Gábor, Benjamin, Benjaminné a nagymama

és Eszter az anyuka

Fodor Julianna
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Könyvtár

Változik a világ, és vele minden terület, így a községi könyvtá-
rak élete, tevékenységei is. 

Akik nem járnak rendszeresen hozzánk, talán nem is tudják,
mennyire más napjainkban a könyvtárak hétköznapi élete is, mint
régen.

Az új szemléletmódnak köszönhetõen ma már elavultnak szá-
mít, ha csak könyvek és folyóiratok – no és a  szemüveges és ko-
moly könyvtáros néni – várják a könyvtárba látogatókat.

A szalkszentmártoni könyvtár is megújult a bútorzatban és a
könyvállományban is, de ez csak a „kezdõ lépés” volt ahhoz, hogy
az új szerepét is kiszolgálhassa: szolgáltató hely legyen. Mit
jelent ez? 

Azt, hogy aki beiratkozik a könyvtárba, az egyúttal lehetõsé-
get kap arra is, hogy az itt található számítógépeket és az inter-
netes hozzáférést ingyen használhassa, illetve megszabott ke-
retek között, de fénymásolás, szkennelés, nyomtatás is igé-
nyelhetõ. 

A DJP Pont keretében álláskeresésben, önéletrajz írásában,
internetes fiók létrehozásában is szívesen segítünk. Mindezekhez
kész anyagok is elérhetõek a pályázatos gépeken. 

A gyerekek nagyon kedvelik a „BOOKRKids” programot, ami a
tableteken érhetõ el, és a mesekönyvek képes-szöveges olvasá-
sát és mûvészek általi felolvasását is jelenti.

Ingyenes elõadásokat tartunk olyan témákban, amelyek nagyon
aktuálisak (pl. a világháló használatának veszélyei). Idén õsszel is
indítunk kezdõ és haladó tanfolyamot is internethasználattal,

illetve a számítógép kezelésével kapcsolatosan. Jól képzett, tü-
relmes oktatókkal és mindenki számára megfelelõ idõpontokkal. 

Õszi tanfolyamunk október közepén indul, még van néhány
hely, amire várjuk az érdeklõdõket !  

Szeretnénk sakk szakkört is indítani, ehhez oktatót keresünk… 
A helyi közösségek számára lehetõséget nyújtunk megbeszélé-

sek helyszínének biztosításával, de itt lehet részt venni kéthetente
hétfõ délelõtt a „Ringató” foglalkozásokon is. 

Október elsõ hetében a Katona József Könyvtár által szervezett
„Országos könyvtári napok” keretében sok-sok érdekes prog-
ram lesz az internet használatával kapcsolatban, a könyvtárban is.

Jó lenne, ha sokan bejönnének hozzánk, és bekapcsolódnának
ebbe az országos rendezvénybe!

A „KönyvtárMozi” is jó lehetõség egy kis nosztalgiára és
együttlétre. Várjuk a javaslatokat a levetítendõ filmekre. 

A sok és sokféle új könyv mellett remek folyóirataink is vannak,
amelyeket szintén lehet kölcsönözni is, és otthon, nyugodtan ol-
vasgatni. 

Az iskolásoknak könyvtárhasználati órákat is tartunk igény sze-
rint, és a könyvtárközi kölcsönzés segítségével pótolni tudjuk a hi-
ányzó példányokat is. 

Sok-sok lehetõség, kellemes környezet, barátságos, segítõkész
kiszolgálás. 

Mindenkit vár a könyvtár! 
Csikosné Bozóki Edit

könyvtáros

A könyvtári élet „újrahangolva”
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Petõfi Sándor Emlékkiállítás – Aerobik

„Üdvözletemet küldöm Ozorádóból. Az
idõ nagyon szép, a környezet mesés, a
társaság remek. Érkezésem után „Mona
Lisát” játszottam 24-ed magammal a me-
dence partján, csobbantam egyet a hûs
vízben, így hessegettem el a körülöttem
szálló böglyöket. Ma délelõtt kirándultunk
egy kalandosat a mediterrán hangulatú
Pipó-várba. A csatolt csoportkép is itt ké-
szült. Tegnap este hangulatos tüzet rak-
tunk, beszélgettünk és nevettünk sokat.
Edzések sora vár még rám. Remélem,
jövõre te is eljössz velem…”

A képzeletbeli levél és a csoportkép
felidézi a nyári napfény által festett színe-
ket és élményeket. Emlékablakok sora
„ugrik fel” gondolatomban, szívemben. 

Visszaemlékezem arra a június végi
aerobikos edzõtáborra, melyben egy hétvé-
gére miénk volt Ozora Paradicsoma. Jó volt
nekünk ott lenni, az Aerobik Alapozó Tré-
ning fantázianevû edzõcsoport jó néhány
tagjával, azok szeretteivel és a mozgásfor-
ma kedvelõivel. Fõ csapásiránya a hétvé-
gének a szervezett edzéseken való részvé-
tel – földön és vízen, hazai és vendégelõ-
adóval, én-idõ, masszázs, szabadság…

A 4. éve fennálló formáció életre hívása
óta hétrõl hétre, óráról órára szorgalmasan
dolgoznak a lányok a jó közérzetért,
egészségük megtartásáért, a jó kondíció-
ért, mindezt a klasszikus aerobik elemeivel
teszik. A hosszú évek egységgé, csapattá

kovácsolták az edzõtársakat. Inspiráló je-
lenlétük jó hatással van egymásra és az
edzések intenzitására. Minden edzésre
várjuk az új érdeklõdõket is! Remélem, so-
káig megmaradunk egymásnak!

Sóbujtó Klára

Sóbujtó Klára

Levél Ozorádóba!
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Úttörõcsapat – Polgárõrség

Tavaszi, nyári úttörõs programok, tervek
Március 14-én este megtartottuk a hagyományos fáklyás fel-

vonulást. Utunkon érintettük falunk 1848-49 hõseirõl elnevezett
utcáit, tereit. Felnõtteket is szívesen láttunk egyórás sétánkon.

Március 15-én koszorúztunk. 
Fíúk-lányok napjára alsósoknak szervezett játékunk ke-

resztnevekrõl és azok becézési formáiról szólt.
Az elsõsök saját nevükkel játszhattak, a másodikosok a szü-

lõkével, a harmadikosok a nagyszülõkével, a negyedikesek a
leendõ gyermekükével. Érdekes volt megfigyelni, hogy a gene-
rációváltásokkal hogyan változnak a névadási szokások.

Május elsején ismét tréfás feladatokkal leptük meg az ün-
neplõket.

Május végén palacsinta bulin voltunk az Új Szalki Fogadó-
ban, július elején Tasson a Pákász látott minket vendégül. Kö-
szönet érte.

Ez évben pályázatok segítségével annyi tábor szervezõdött
az iskola és az önkormányzat segítségével, hogy tervezett tá-
borunk most elmaradt. Lett helyette más: júniusban Oroshá-
zán a Magyar Pedagógiai Társaság staféta tábort szervezett,
ahol az ifjabb és a tapasztaltabb pedagógusok adták át isme-
reteiket, tapasztalataikat egymásnak. 

Júliusban Kunszentmiklóson sok ötletet lehetett gyûjteni
kézmûves táborban.

Augusztusban adatot gyûjtöttünk, mûsort és kiállítást állítot-
tunk össze az augusztus huszadikai rendezvényhez.

Szeptemberben ágynemût gyûjtöttünk gyermektábor részé-
re és részt veszünk a tábor õszi területrendezési munkáiban is.

Októberben az Õsz színei címmel pályázatot hirdetünk.
Novemberi terv: fotókiállítás a csapat életébõl. Kérjük, vár-

juk ehhez az Önök képeit is!
December elejére ismét cirkuszt szervezünk.

Kerner Erzsébet

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

A Szalkszentmártoni Polgárõr Egye-
sület megtartotta szeptember 22-én, va-
sárnap az idei tanévindító közlekedés-
biztonsági programját. Ez évek óta egy
nagyon közkedvelt összejövetel, most
még az idõjárás is kedvezett hozzá. 

Anyukák, apukák, nagyszülõk, szom-
szédok is buzdították, segítették a közle-
kedési szabályok játékos elsajátítását.
Közel hatvanan töltöttük együtt ezt a két
óra hosszát a Kresz-parkban, ahol az el-
múlt hetekben Polgárõrségünk felújította
a közlekedési táblákat, hogy még haté-
konyabban tudjuk a gyerekeket rászok-
tatni ezek ismeretére és a helyes közle-
kedésre. 

Az esemény végén apró ajándékokat,
édességeket, láthatósági hátizsákokat,
mellényeket, karkötõket, szilikonos bicik-
lilámpákat kaptak, és a legfontosabbat:
egy saját nevükre kiállított kis jogosít-
ványt, amit nagy örömmel és büszkén
mutogattak szüleiknek.

Ami még mostanában a mi szemün-
ket gyönyörködteti, az egy apró kiegészí-
tés csupán az egyenruhánkon. Aprócs-
ka, mégis nagy örömmel viseljük, hiszen
szalkiak vagyunk, és mindegyikünk szí-

ve vágya, hogy Szalkszentmárton-
ban rend legyen. Ezért a falunk cí-
merével készíttetünk egy karjelzést,
amit a jobbunkon fognak ezentúl
látni. Továbbra is dolgozunk a rend
fenntartásán, ebben persze Hodik
Dávid körzeti megbízottunké a fõ
elismerés, de nagyon sokszor va-
gyunk vele közös szolgálatban. Né-
ha látszódunk, amikor foccimeccset
biztosítunk, vagy temetés esetén a
parkolót vagy a házakat õrizzük.
Néha viszont láthatatlanok va-
gyunk, amikor éjszaka például a
nyaralókat ellenõrizzük. Ezúttal
szeretnénk megköszönni Önöknek
a rengeteg információt, ami leg-
többször hasznosnak bizonyul.
Küldtünk már el így gyanús házaló-
kat, sõt, még a bediktált rendszám
alapján régóta keresett tolvajok is
kézre kerültek. Örülünk, amikor azt
nyilatkozzák a településünkrõl,
hogy a környék legélhetõbb faluja.
Erre törekszünk, ezért dolgozunk!

Czuczor Teca

Polgárõr hírek
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Református Egyház

Tisztelt szalkszentmártoni lakosság!
Egy igével köszöntöm a kedves Olvasót, hiszen

biztatásra, reményre mindig szükségünk van! 
„Kérjetek és adatik nektek, keressetek és talál-

tok, zörgessetek és megnyittatik nektek.” Máté 7,7
Jól tudjuk képviselni magunkat, érdekeinket.

Életrevalóságunk fontos eleme, hogy kiharcoljuk
magunknak azt, amit szeretnénk. A szalkszentmár-
toni ember ebben különösen jó, szeret tenni álmai,
céljai megvalósulásáért. Avilágunk is így van beren-
dezkedve – kérni kell, és akkor adnak, zörgetni kell,
és beengednek. Mégis Jézus másra figyelmeztet
ezzel az igével a Hegyi Beszédben. Arra, hogy el-
akadásainkban, hiányainkban, vagy éppen a hét-
köznapok forgatagában ne mástól várjunk segítsé-
get, hanem Istentõl. Ne magunk akarjuk megoldani,
bízzuk Istenre. Neki hatalma van megadni. Bármit,
amit õ jónak gondol. Úgy ad nekünk, ha kérjük, mint
szeretõ mennyei Atyánk. Nem ad kenyér helyett kö-
vet és hal helyett kígyót. Jót ad, ha kérjük. 

A szalkszentmártoni reformátusok így kérik már
hosszú évek óta a templom felújítását. Az emberi le-
hetõségeket kihasználva, felelõsen – mégis minde-
nekelõtt az Úrban bízva. Mert Õ tudja, mire van
szükségünk és mikor van rá szükségünk. Most há-
lát adunk azért, hogy a templom felújítása elkezdõd-
hetett. Amunkálatok átfutási ideje több év, hiszen az
épület hatalmas, a munka rengeteg. A legfontosab-
bat mégis elvégezhetjük, az alapoknál kezdve: a tel-
jes templomépület talajvíz elleni szigetelését, vala-
mint a csapadékvíz-elvezetés korszerûsítését.  

Sajnos egy kis szomorúság is van bennünk az
öröm mellett, hiszen ismeretlen tettes összefirkálta
templomunk falát. Nem tettünk feljelentést, remél-
jük, a károkozás nem fog ismétlõdni. A falfirkálás
bûncselekmény – remélhetõleg tisztában volt vele,
aki tette. Legyen ez lehetõség annak a tisztázásá-
ra, hogy a templom nem egy épület a sok közül,
egyrészt mûemlék, másrészt felszentelt hajlék, Is-
ten háza. Csak reménykedni tudunk abban, hogy
a templom megújulása után nem fog ilyen történ-
ni. Vagy ma már semmi sem szent? 

De inkább az örömökrõl szeretnék beszámolni:
megújult a parókia teteje! A lelkészlakás 1874-ben
épült, azóta folyamatosan lakta a mindenkori lelkész
családjával együtt. A települési értéktárban is jegy-
zett helyi védett épület korából fakadóan patinás,
mégis gyönyörû, a tetõ elkészülése után különösen
is. Végre megszabadultunk a veszélyes hulladék-
nak számító azbeszt-palától! A hódfarkú cserép alá
fólia, a padlástérre hõszigetelés került. Közben elké-
szült a parókia központi fûtés felújítása is, melynek
szintén nagy szerepe lesz abban, hogy reálisabb
energiafogyasztással a gyülekezet önfenntartó ma-
radhasson. Ezeket a feladatokat pályázati forrásból
valósítottuk meg. Köszönjük a lehetõséget!

Befejezésül: hát csak kérjünk bátran! És ne fe-
lejtsük, hogy szeretõ mennyei Atyánk gondosko-
dott rólunk.

Alföldy-Boruss Dániel
lelkipásztor

Református Egyház hírei

Az ünnepi Istentiszteletet 
követõen megemlékezést tartunk

falunk elsõ és második 
világháborúban elesett hõseinek

emlékére

Helyszín:
Szalkszentmártoni Református
Templom, Templomdomb és

Liget

Idõpont:
2019. november 3. (vasárnap)

Istentisztelet 9:45, 
Megemlékezés 11:00

Ökumenikus Istentisztelet
keretében megemlékezünk elhunyt

szeretteinkrõl a temetõben.
Helyszín: Szalkszentmártoni

temetõ ravatalozója
Idõpont:

2019. november 1. (péntek)  13:00

Meghívó megemlékezésekre
Szalkszentmárton 2019. október-november

Mészáros Szilvia

Fülöpháza 2019. július 14-20.



Közhírré tétetik 21

Katolikus Egyház

Katolikus élet
„…Õhozzá járuljatok, az élõ kõhöz … és magatok is, mint élõ

kövek épüljetek lelki házzá…” (1Pt 2,4-5)

Egy egyházközség életében mindig nagy jelentõsége van az
ünnepeknek, rendezvényeknek. Egyrészt mozgósítja tagjait, kicsi-
ket és nagyokat, hogy együtt vigyünk végbe valami nagyszerû dol-
got, egymásért tegyünk, egymással. Másrészt, ez a közösség so-
kak számára is láthatóvá válik. Sugallja, itt vagyunk, tevékenyke-
dünk, élõ tagjai vagyunk Egyházunknak, melyben ez által növeke-
dik maga az élet. 

Az elmúlt idõszakban a Szalki Katolikus Egyházközség több
programja is közös együttlétre hívta tagjait. Legjelentõsebb esemé-
nyeink: Veni Sancte, Elsõáldozás hittanos nappal egybekötve,
Szent Márton napi búcsú, Karácsony, Húsvét, Családok délutánja,
Te Deum, Hittantábor.

A tavasz beköszöntével újjáéled a természet, mely magával ra-
gadja lelkünket. A virágözön, madárdal, a langyos szél játéka Isten
végtelen szeretetét sugallja felénk, és vágyunk e szeretet tovább-
adására. Májusban köszöntjük az édesanyákat, de nem feledkez-
hetünk el az édesapákról, magukról a családokról. A gondolat és a
téma adott volt, már csak a megvalósítást kellett formába önteni,
de nem hagyományos módon. ... És lassan körvonalazódtak el-
képzeléseim. A gyerekekkel heteken keresztül gyakoroltunk, hogy
méltó módon tudjuk hálánkat kifejezni azoknak, kiknek köszönhet-
jük létünket. Minden elismerésem, tiszteletem az övék, hogy a
tanév végi hajrában bevállalták a külön tanulást, próbákat.

Május 25. délutánjára hívtuk a családokat, szülõket, gyerekeket,
nagyszülõket, keresztszülõket, egyházközségünk tagjait. Kapás Mi-
hály plébános köszöntõ szavai után a hittanosok színvonalas elõ-
adása következett. Versek, dalok, táncok, kisfilm, virág segítségével
próbálták kifejezni a szívükben rejlõ érzéseiket. Majd Novák István
elõadómûvész, aki Dunaalmásról érkezett körünkbe, hitébõl faka-
dó, saját szerzeményû dalokkal emelte délutánunk fényét, és zené-
je által Isten közelségének megtapasztalása vált élményszerûvé.

A lelki és szellemi feltöltõdés után testünket sem hanyagolhatjuk
el, hiszen egy jó vacsora mellett születhetnek ismeretségek, mé-
lyülhetnek el barátságok. Közös asztalhoz ültünk, együtt voltunk.
Közben minden család összemérhette hitbéli tudását, a húsvéti
TOTÓ kitöltésével. 

Sokan ünnepelték születésnapjukat április 25. és június 25. kö-

zött. Megható volt, mikor gyertyával a kezükben fogadták az áldást,
és az értük mondott imádság után a közösséget jelképezõ hatal-
mas tortát együtt elfogyasztottuk.  

Mitõl volt olyan nagyszerû ez a kis ünnepség? Együtt voltunk,
együtt valósítottuk meg, egymásért. Mindenki odatette önma-
gát, termet rendeztünk, vasaltunk, bográcsban fõzte egy lelkes
apuka a marhapörköltet, nokedlit szaggattunk, sütit sütöttünk, fel-
szolgáltunk, mosogattunk, tanultunk. Mindenkinek hálás köszönet
aktív részvételéért, tevékenységéért!

Anyár folyamán, június 19. és 24. között, a gyerekekkel hittanos
táborban pihentük ki fáradalmainkat a tanév után. Szár település
vadregényes tájaival, hegyeivel hívogatott minket.                           

Elsõ nap utazásunkat megszakítottuk Budapesten, ahol egy tar-
talmas napot töltöttünk. A Budai Várnegyed utcácskái romantikus
sétára invitálták az arra járókat. Megnéztük a Magyar Nemzeti Le-
véltár impozáns épületét, majd a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
ágyúit vettük szemügyre. Sétánkat folytatva az „idõsebb testvérek”
imaházát is megleltük a régmúlt idõket idézõ utcácskában… és az
idõ szárnyai visszarepítettek a középkor színpadára. Megcsodál-
tuk eleink építészeinek remekmûvét, mondhatni a magyarság tör-
ténelmét magában hordozó Mátyás-templomot. A sok látnivaló jól
kifárasztotta a gyereksereget. Ebédünk elfogyasztása után a ját-
szótér kellemes kikapcsolódásra invitált minket.

Aztán folytattuk sétánkat és megtekintettük még a Zenetörténeti
Múzeumot, a Sándor Palotát, és megérkeztünk a Mátyás-kúthoz.
Felüdülés volt a víznek még a látványa is ezen a tikkasztó délutá-
non. Pihenésünket zordon felhõk gyülekezete zavarta meg, és
gyorsan szedtük lábainkat, hogy elkerüljük velük a nagy találkozást.
Irány a pályaudvar, és végre megérkeztünk táborhelyünkre, Szárra.

Másnap hegyi túrára vállalkoztunk, és felkapaszkodtunk a Ge-
recse túraútvonalain egészen a hegy tetejéig, ahonnan lélegzetel-
állító kilátás volt a jutalma a fáradt vándornak. Este még közös já-
tékokra is futotta energiatartalékainkból.

Harmadnap a történelem megtapasztalása volt a fõ cél. Hogy
ezt meg tudjuk valósítani, a Tatai várra esett választásunk. Utaz-
tunk és gyalogoltunk az ódon falakig, de várt egy meglepetés is, a
tó hûsítõ habjai. 

Az idõjárás szeszélyei miatt a negyedik nap táborhelyünkön
„vertünk sátrat”. Kézmûveskedtünk, a medencében lubickoltunk,
sétáltunk, fagyiztunk, és az új játszótéren szórakoztunk önfeledten.
Délután megnyíltak az ég csatornái és jött a szél, villámlás, menny-

(Folytatás a következõ oldalon)
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Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület

A 2019-es év emlékezetes év a táncosok számára és
reméljük a nézõink számára is. Számos fellépésre kaptunk
meghívást, versenyen is részt vettünk, illetve megrendezésre
kerültek a tánccsoport jeles ünnepei. Csatlakoztak hozzánk új
táncosok, a csoportokon belül pedig változtatások történtek,
sok táncos feljebb lépett egy csoporttal. Külön büszkék
vagyunk az ifi csoportunkra, melyhez több régi bab csoportos
lány és fiú csatlakozott. Olyan csapat alakult ki, ahol felsza-
badultan és nagy örömmel táncolnak. 

III. Szalkszentmártoni Néptánc Fesztivál
Március 30-án megrendezésre került immáron harmadik alka-

lommal a tavaszi fesztiválunk, ahol a tánccsoport a 45. születés-
napját ünnepelte. A fesztiválra számos tánccsoportot meghívtunk,
hogy színesítsék a mûsort. Meghívást kaptak az adonyi táncosok
is, akiktõl egy facsemetét kaptunk ajándékba, mely célja, hogy
„Lombja alatt táborozzanak gyermekeink!”. 

Húsvéti locsolkodás
A régi hagyományokat felidézve a táncos fiúk locsolkodást ren-

deztek. Lovas kocsival és jól felszerelkezve (szóda, kanna, vödör)
indultak a táncos lányokhoz, hogy azok „el ne hervadjanak”. 

Május 1.
Mint minden évben a táncos fiúk és férfiak Szalkszentmárton

legszebb fáját hozták el a lányoknak és asszonyoknak, hogy azt
feldíszítsék, majd körbetáncolják. A májusfaállítást a Néptánc
Fesztiválon ajándékba kapott facsemete elültetése követte a refor-
mátus templom mellett, melyet emléktáblával jelöltünk meg a sok
fa között. A napot egy családias hangulatú bográcsozással zártuk,
ahol mindenki jól érezte magát.

Augusztus 20. Falunap
A csoport életében ez a nap mindig különleges, és az idei még

inkább az lett. A fellépés során az egyéni produkciók mellett eltán-
colták a csoportjaink a Mezõföldi, Vajdaszentiványi és a Szatmári
táncokat. Ezek után következett amit minden táncosunk nagy izga-
lommal várt, a Szalki Táncok! A több éve tervezett, sok gyûjtéssel,
utánjárással és szerencsével összeállt a „Szalki” koreográfia.
Kõvágó Zsolt kutakodott az archívumokban, gyûjtõmunkát végez-
tünk helyben, és ezek mellett nagy segítséget jelentett Czuczor
Teca könyve. Szerencsénkre elõkerült Takács Róbert tanár úr nép-
dalgyûjtése is, melyeket a Kóborzengõ együttes vezetõje, Erdélyi
Molnár Klára – aki a Tudományos Akadémia munkatársa – segít-
ségével megtanultuk elénekelni és elõadni. A Szalki táncok
elõadásban, melyet a Kóborzengõ kísért, mindenki szerepelt, és
amilyen örömmel adtuk elõ, olyan örömmel fogadta a közönség,
több népdalt együtt énekelve velünk!

Szüreti felvonulás és bál
Szép napos idõben került sor a szüreti felvonulásra. A hintós

felvonulás a piactérrõl indulva járta be a falu utcáit. A felvonulás
közben három helyen megállva mûsorral szórakoztattuk a nézõket.
Nem tervezett megálló volt a Béke utcában, ahol Erdõs Gábor család-
ja és a szomszédjai megvendégelték a felvonuláson részt vevõ tán-
cosokat, kocsisokat, csikósokat és a kísérõket. Svájci barátaink,
Mattheus és Esther is szerettek volna megvendégelni minket, de az
egyirányú utca sajnos nem tette lehetõvé, hogy náluk is megálljunk.
A felvonulás után 7 órakor kezdetét vette a vacsora és a bál.

Próbáinkon továbbra is szívesen látunk minden táncolni vágyó
kicsit és nagyot!                              Erdõs Zita, Zsigmond István

Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület

dörgés és csak esett és esett… és esett… Kint tombolt a termé-
szet, mi viszont bent tomboltunk. Jelmezeket öltöttünk magunkra,
és egy fergeteges mulatozást rendeztünk. 

Az utolsó napon ellátogattunk a falu templomába, ahol úrnapi
körmeneten vettünk részt. Nagy élményként éltük meg a német
nyelven megszólaló népénekeket, a körmenet csodálatos sátrait
és a virágszõnyegeket. A templomból kilépõket a hagyományos
sváb zene fogadta élõben. A sok látnivalóból felocsúdva siettünk
vissza, mert az ebédet nekünk kellett elkészíteni. Míg a tûzhelyen
fõtt a húsleves, addig elõkerült a nagy dagasztóteknõ és csak gyúr-
tuk a finom tésztát, majd a kemence felfûtése után sült a pizza, tú-
rós rétes. Jól belakmároztunk és elkezdõdtek a búcsú percei. Cso-
magoltunk, rendezkedtünk, és fájó szívvel búcsút intettünk egy-
másnak és táborhelyünknek.

Hálás köszönet támogatóinknak: Katolikus Karitasz, Tallon
Kft., Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal, Szalkszentmártoni Egy-
házközség, Fülöpszállási Egyházközség és a kedves szülõk.

Színes, élményekben gazdag programjaink arról tanúskodnak,
hogy nemcsak a vasárnapi szentmiséken járulunk az Úrhoz, Õ ott
van ünnepeinkben, szórakozásainkban, hétköznapjainkban, hogy
benne, általa és érte éljünk, hogy ez által élõ kövei legyünk Egyhá-
zunk templomának.

Fehérné Kócsó ldikó
katolikus hittanár

Szentmisék rendje:
Vasárnap délelõtt 10 óra, hétköznap: kedd délután 17 óra.
Fogadóóra: Kedd délután 15-17 óráig.
Szentségek kiszolgáltatásaival (keresztelés, esküvõ, szentgyó-

nás, beteglátogatás) és egyéb plébániai ügyekkel kapcsolatban,
(pl. temetés) keressék plébánosunkat, Kapás Mihályt. 

Elérhetõsége: +36 20 / 585 37 47, és fogadóóráján minden ked-
ves Szalki Testvérünket szívesen fogad lelki beszélgetésre, egyhá-
zi dolgok intézésére a Katolikus Templomban.

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Szederinda Néptánc Egyesület

Adta az ötletet Kakuk Pali bácsi, az egyik próbánk alkalmával a
mostani cikkünk címének. Hiszen Pali bácsink 70. születésnapját
ünnepelhettük együtt az év elején több településsel. Kiemelném
ezek közül a Magyar Állami Népi Együttest, a Forrás Néptánc-
együttest, a Kéve Együttest mint profi csapatokat, akikkel együtt
dolgozott, dolgozik tánctanárunk, és mi amatõr együttesként részt
vehettünk és egy színpadon táncolhattunk velük ezen a színvona-
las estén! Óriási megtiszteltetés volt, köszönjük!

Egy másik új kihívásnak is eleget tettünk, mégpedig augusztus
20-án részt vehettünk Ráckevén az István a király rockoperában
3300 fõs nézõsereg elõtt. Izgalmas volt a kulisszák mögé látni,
együtt próbálni a színészekkel, énekesekkel, egy csapattá válni a
többi táncossal is és átélni, megünnepelni a közös sikert. Hatalmas
élmény volt!

Agyermekeknél látni azonban a legnagyobb változást, hiszen új
tanáraink: Iker Józsefné Györgyi néni, Gutman Levente mint diplo-
más táncpedagógusok, mûvészeti díjaikkal a hátuk mögött, ez ed-
dig teljesen más irányból kezdték meg munkájukat a néptánc ok-
tatásában. Az egész éves kemény próbákat Pakson és Sárbogár-
don zajló záróvizsgával koronázták meg, melynek eredményekép-
pen bizonyítványt, oklevelet vehettek át a gyerekek, hiszen a Te-
hetség Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei lettek.

Györgyi néni igényessége, a néphagyományt õrizve megjelenik
pl. a fiúk, lányok külsején is. A lányoknál a hajviselet különbözõsége
is az õ kérése volt, nemcsak egy fonat, két fonat, hanem a koszorú-
fonás is, amit a mi csoportjainkon kívül most már másokon is látha-
tunk. Augusztus 20-án – ami már 5 éve biztosan nem volt Szalk-

szentmártonban – élõ zenekarral kérte, hogy lépjünk fel. Erre tavasz-
szal már felkészítette az egyesület tagjait, majd le is szervezte azt.

Hatalmas szeretetét és adni vágyását a Harkányban megrende-
zett jutalomtáborral is kimutatta gyermekeink felé, ahol élõ zenekar-
ral énekeltek, táncoltak és fürödtek, kirándultak mindennap. Ezúton
köszönjük az Agrofeed Kft.-nek is a támogatást. 

És még nem ért véget a felsorolás, mert a Ciberke csoportunk (ifi
korosztályunk) elkezdi munkáját Pakson a Táncmûhelyben, ahol nem-
csak néptánctudásukat gyarapítják, hanem készülnek a külföldi feszti-
válok (Görögország, Ausztria) által felkért táncok megtanulására is.

A Szederinda Egyesület idén is megrendezte a II. Szederinda
Néptánc Tábort, ami szintén követendõ példa lett kicsiny falunkban,
és reméljük, a következõ években is megrendezésre kerül, a két
szervezõ Oláh-Réthy Napsugár és Szeremley Anna áldozatos mun-
kájának köszönhetõen. Azonban ennyibõl még nem valósult volna
meg a 35 gyermeknek ingyenesen az étkezés, a kirándulás, a fog-
lalkozások, a pólók, ha nem kapjuk meg a Tompa Ingatlanforgalmi
Kft., a SzalkBeton Kft., valamint a Haslinger Kft. nagylelkû támogatá-
sát, a szülõk, nagyszülõk, vállalkozók, magánemberek, a Petõfi Sán-
dor Általános Iskola és a Komámasszonyok összefogását, segítsé-
gét és nem utolsósorban Isten áldását az egyesületünkre.

Nagy reményekkel vágtunk bele a VI. Komámasszony Bál szer-
vezésébe, ami október 26-án kerül megrendezésre.

Ezúton is várjuk szeretettel azokat a régi és új táncosokat, kicsi-
ket és nagyokat, felnõtteket, akik szeretnék velünk együtt átélni
ezeket a változásokat és élményeket.

Szalki Komámasszonyok

Szalkszentmártoni Szederinda Néptánc Egyesület
Lendületben a változás!
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Szalk K.L.S.E. – Szentmárton Sportegyesület

Anya, Apa megyünk a Bozsikra! Ragyogó arccal tudatta szülei-
vel és a pékáruért sorban állókkal egy ötéves forma kisfiú. Miköz-
ben a családtagok „mikor, hová, mit kell vinni” kérdésekkel halmoz-
ták el a gyereket, a mosolygó vásárlók között soromra várva elgon-
dolkodtam azon, hogy mit tudnak az emberek Bozsik Józsefrõl. 

Ha fellapozunk egy sportlexikont, az életrajzi adatokon túl több
személyes információt is olvashatunk a magyar labdarúgás kiemel-
kedõ alakjáról. Megtudhatjuk, hogy szegény családba született, gye-
rekfejjel, kifutófiúként szerzett jövedelmébõl támogatta családját.
Legjobb barátja a szomszédban lakó Puskás Ferenc volt, akivel ki-
csi gyerekkoruk óta együtt rúgták a grundon a rongylabdát. Öcsi és
a nagymama, majd a sporttársak által is Cucunak becézett Bozsik
parádés játéka számtalanszor örvendeztette meg a magyar nézõket.
Kiemelkedõ labdakezelése, játékintelligenciája, mozgékonysága,
30-40 méterrõl centiméter pontos passzai megszámlálhatatlanszor
hozták helyzetbe az évszázad játékosának választott Puskást. A vi-
lág legjobb jobbfedezetének tartották, és elsõként mondhatta magát
százszoros nemzeti válogatottnak. Nehéz idõszaka volt ez a magyar
történelemnek. Számtalan sportoló a disszidálás mellett döntött, köz-
tük Szûcs Sándor is, akit csapdába csaltak és nem jutott ki az or-
szágból. Bozsik társaival megpróbált közbenjárni érdekében az ak-
kori honvédelmi miniszternél, de már késõ volt... Hûségét igazolja,
hogy az 1956-os forradalmat követõen elutasította a határainkon túl-
ról érkezõ ajánlatokat, pályafutása alatt pedig végig a Kispest csapa-
tát erõsítette, ahová már 11 évesen leigazolták.

Amai gyerekek már tizenévesen több egyesületben is kipróbálják
magukat. Az egyéni teljesítményre helyezett hangsúly a csapat jövõ-
jét beárnyékolja, nem hagyja érvényesülni a csapatkohézió erejét. 

Már csak ketten állnak elõttem, amikor eszembe jut az is, hogy
Bozsik József parlamenti képviselõ is volt. Politikai pályája nem tar-
tott hosszú ideig, inkább a sportra koncentrált ez idõ alatt is. A
Wembley Stadionban a 6:3-as meccsen szerzett gólját követõen
egyik riporter viccesen megjegyezte, hogy ebbõl a képviselõbõl mi-
niszterelnök lesz... De nem lett. Részt vett a Honvéd nem engedé-
lyezett dél-amerikai turnéján, amiért 1957-ben megfosztották kitün-
tetéseitõl. De példakép maradt mindannyiunk számára. Nevét vi-
seli iskola, stadion és egy gyermekek számára hirdetett torna,
melynek keretében a Magyar Labdarúgó Szövetség utánpótlás-
képzõ programja mûködik. 2016-ban a Szalkszentmárton Község
Labdarúgó Sportegyesületben focizó bozsikos gyerekek kísérhet-
ték be  a magyar nemzeti tizenegy tagjait a Costa Rica elleni barát-
ságos mérkõzésre, felejthetetlen perceket szerezve rokonoknak,
barátoknak, ismerõsöknek.

– Anya, kisüveges vizet szeretnék venni a meccsre... Hallom újra
a vidám gyerekhangot, és ekkor az eladó nekem is felteszi a mit ad-
hatok kérdést. Gyorsan elhadarom, hogy kenyeret, kalácsot, kakaós
csigát, és sietek a pénztárhoz. Közben én is a kosaramba teszek egy
kisüveges vizet, mert holnap én is elkísérhetem a gyerekeket a Ma-
gyarország – Szlovákia mérkõzésre. Hajrá Magyarország!

Szalkszentmárton Község Labdarúgó Sportegyesület

Sétálok az utcán..., Szalkszentmárton, Zrínyi utca, 2019.
szeptember…

Nem túl gyorsan, de biztosan, céltudatosan, mint mindig, immá-
ron több mint 2 éve.

Olyan hely felé közelítek, ami a szívemnek hevesebb dobogást,
a lelkemnek melegséget hoz.

Szentmárton SE Sporttelep, olvasom már nagyon sokadjára!
Elmerengek, már majdnem a kapuhoz érek, amikor megszólítanak:
– Jó napot, fiatalember! – köszönt rám egy kedves idõs hölgy. 
– Elnézést – mondtam én – egy kicsit elgondolkodtam… Jó na-

pot! – válaszoltam.
– Mondja csak – folytatta rögtön – mi történt? Mi épült itt az el-

múlt egy évben?
– Tudja kedves, nagyon sietek, de csak röviden:
Kaptunk egy területet, majd sporttelepet építettünk, aminek a

neve Szentmárton Sporttelep, és elkezdtünk csapatot, csapatokat
szervezni, alakítani.

Mára büszkén elmondhatjuk – és ekkor már nagyon lelkesen be-
széltem –, hogy van egy felnõtt csapatunk, amely a megyei III. osz-
tályban 24 fõvel vitézkedik egyre jobb eredménnyel. Vannak után-

pótlás csapataink 5-6, 7-8, 10-11 és 12-13 éves korosztályban is
összesen 46 fõvel, melyek a Bozsik torna keretében jeleskednek.

Ami pedig hozzám is közel áll, megalakult az öregfiúk csapatunk
közel 25 fõvel, és már tervezgetjük a bajnokságban való részvételt.
Így hetente közel 100 fõ sportol rendszeresen a pályánkon.

Tessék elképzelni, hétvégenként itt közel 150 ember fordul meg
és biztatja ezt a jó kis csapatot. Nagyon büszkék vagyunk és tele
vagyunk tervekkel… 

Játszóteret akarunk a gyerekeknek, bõvítjük a kiszolgáló egysé-
get, új kispálya készül, és lesz egy terasz is, ahol ünnepelhetjük a
csapataink gyõzelmeit is!

– …hát kisfiam, büszkék lehettek! Csodálatos ez az egész, és
biztos vagyok benne, hogy ilyen lelkesedéssel és összefogással
még szebbé, jobbá varázsolhatjátok!

– Köszönöm szépen – mondtam –, de most már tényleg sietek,
hiszen kezdõdik a legapróbbak edzése. Viszontlátásra!

– Menj csak – válaszolta, és halkan még hozzátette:
Hajrá Szalkszentmárton, hajrá Szentmárton SE!!!!

Mezei Ferenc
Szentmárton SE alelnöke

Szalk K.L.S.E.

Szentmárton Sportegyesület
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Szalk K.L.S.E.

Szentmárton Sportegyesület

Ovi AlapítványÓvoda
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