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KKeeddvveess OOllvvaassóókk!!
Üdvözlöm a Szalkszentmártoni Kisbíró márciusi szá-

mának olvasóit. Tavaly szeptembertõl folytatom a fonto-
sabb események ismertetését: szeptember 1-jén az isko-
lában 196 tanuló kezdte meg tanulmányait, az óvodában
pedig 92 kisgyerekkel indult az év. Sajnos hosszú évek
óta szinte minden évben csökken a beíratott gyerekek
száma. Ez pedig a község lélekszámában is megmutat-
kozik, ami jelenleg 2.875 fõ!

Szeptember 28-án volt egy nagyszerû Mága Zoltán
koncert a templomban a toronyóra, illetve a harangszer-
kezet felújítására. A teljes bevétel erre a nemes célra lett
fordítva. Köszönet érte a szervezõknek és természetesen
a mûvész úrnak is! Október 6-án emlékeztünk meg a 13
Aradi Vértanúról a Petõfi Múzeum udvarán lévõ emlék-
mûnél. Õsszel készült el az õstermelõk fedett elárusító
helye is. A közmunkások által felépített piac megkönnyíti
az eladók dolgát, és szívesebben jönnek a vásárlók is er-
re a szép piactérre. Az ácsmunkák Pataki Péter és Csurai
Norbert vezetésével folytak. Füvesítéssel, fák ültetésével
tesszük még hangulatosabbá a központi teret. Az eddigi
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munkálatok 1.137.000.- Ft-ba kerül-
tek, ehhez hozzájött még a villany
levezetése az asztalokhoz 110.000.-
Ft értékben.

Október 23-án Nemzeti Ünnepün-
kön hajtottunk fejet a forradalom hõsei
elõtt, koszorúkat helyeztünk el az ün-
nepi mûsor után a katolikus templom
elõtti emlékmûnél. Október 25-én a
Hõsök terén emlékhely avatásra került
sor a Múzeum Baráti Kör szervezésé-
ben. Papp Lajos professzor úr tartotta
az ünnepi beszédet. Ezen a helyen ül-
tettek 128 fát az I. világháború után a
hõsi halált halt szalki bakák emlékére.
Ezért kapta ez a terület a Hõsök tere
nevet. Az ötletgazda Borbély Lajos
volt. Köszönjük!

Téli közfoglalkoztatás keretében te-
lepülésünkön kettõ program van folya-
matban. Az egyik program keretében
2013. november 1-jétõl 2014. április
30-ig 20 fõ regisztrált munkanélkülit
vettünk fel. Õk jelenleg a Mûvelõdési
Házban tanulnak 8 órában. A másik 8
órás program 2014. január 3-án indult
10 fõvel. Közülük ketten az iskola
konyhán, ketten házi gondozóként,
egy fõ adminisztrátorként a Polgár-
mesteri Hivatalban, egy fõ takarítóként
a Mûvelõdési Házban, valamint négy
fõ az Önkormányzat mûhelyében dol-
gozik. A közfoglalkoztatottak bruttó
munkabére 8 órás munkaviszonyban
77.300.- Ft.

Uniós képzések keretében alapfokú
informatikai, valamint alapfokú német
tanfolyam került megszervezésre a
Mûvelõdési Házban, valamint az isko-
lában. Informatikát összesen 33 fõ,
németet 9 fõ tanul. A jelentkezõk 98%-
os támogatásban részesülnek, a ma-
ximálisan befizetendõ összeg 1.836.-
Ft volt személyenként. A képzésekhez
kapcsolódó terembérleti díjból össze-
sen 760.000.- Ft bevételünk szárma-
zik, mely összegbõl a Mûvelõdési Ház
30 éves székeit cseréljük ki újakra.

November elején fejeztük be az
OTP elõtti parkoló és a hozzá kapcso-
lódó járda térkövezését. Kértem az
OTP illetékes vezetõjét, hogy járulja-
nak hozzá az építkezéshez, de õk ezt
elutasították, mondván nincs rá ke-
ret… Az ÁFÉSZ tavaly besegített az
Önkiszolgáló bolt elõtti parkoló elké-
szítésébe, pedig biztosan nincs olyan
anyagi helyzetben, mint egy vezetõ
bank!

A falugazdász irodáit is felújítottuk,
hisz az elmúlt években eléggé elha-
nyagolt állapotba kerültek. A falakat
újra kellett vakolni és meszelni, a nyí-
lászárókat festeni. Ezeket a munkákat
Erdélyi István végezte. Ahogy régi
épületnél lenni szokott, amint meg-
bontottuk, újabb és újabb hibák jelent-
keztek. A tetõt is részlegesen le kellett
bontani és kicserélni az elkorhadt ge-
rendákat, léceket.

November 10-én Bábel Balázs ér-
sek úr tartotta a szent misét a katoli-
kus templomban. Márton-napi búcsú
keretében a temetõben ökomenikus
kereszt-szentelés volt, melyen az ér-
sek úr mellett Molnár Zsolt plébános
úr, valamint Alföldy-Boruss Dániel tisz-
teletes úr áldották meg a keresztet és
a nagyszámú jelenlevõt. A kereszt fel-
állításában, a tér kialakításában a he-
lyi egyházközösség tagjai vettek részt,
erõgépek és térkõ biztosításával az
önkormányzat is hozzájárult a munká-
latokhoz. Sokan anyagi felajánlással
segítették, hogy Szarvas Jánosné
Rozika néni által megálmodott és hat-
hatósan támogatott kereszt méltó he-
lyére kerüljön a községi temetõben.

November 11-én este fáklyás felvo-
nulás volt a Mûvelõdési Háztól a falu
védõszentjének, Márton püspöknek a
szobrához. Itt emlékeztünk meg a
zsoldosból püspökké lett szentrõl egy
kis mûsor keretében. A jó hangulatú
felvonulásból hagyományt teremthe-
tünk.

November 15-én volt az éves borvi-
zit a Mûvelõdési Házban az új borok
„bevizsgálásával”. A mustrát egy jó va-
csora és baráti borozgatás zárta, min-
den résztvevõ megelégedésére, me-
lyet a hagyományokhoz híven Takács
Róbert szervezett.

A homoki úton lévõ szeméttelep kö-
ré 100 db szilfát, a Hõsök terével
szemben, az út mellé nyírfasort, az
OTP elõtti részre pedig juhar és hárs-
fákat ültettünk mintegy 300.000.- Ft
értékben.

A novemberi testületi ülésen döntöt-
tünk a Bursa Hungarica felsõoktatási
pályázat keretében arról, hogy 10 hó-
napig támogatunk 9 felsõfokú intéz-
ményben tanuló szalki diákot havi
2.000-6.000.- Ft összegben. Az ösz-
szeg nagyságát a tanulók családjának
anyagi helyzete határozza meg. Ez
370.000.- Ft-ot jelent, mely összeget

az állam még ugyanennyivel kiegé-
szít.

A hónap végén vezetõváltás volt a
Kunszentmiklósi Rendõrkapitánysá-
gon. Mayer József kapitány urat Rigó
János alezredes úr váltotta. Bemutat-
kozó látogatásán a közbiztonság javí-
tását ígérte a képviselõ-testületnek.
Bízzunk benne, hogy sikerülni fog,
hisz ez mindannyiunk érdeke.

December rossz hírrel köszöntött
be, halálos baleset történt az 51-es út
és a Dunai út keresztezõdésében.
Szabálytalanul közlekedõ gyalogost
gázoltak el. A már régóta problémás
útkeresztezõdésnél balesetmegelõzés
érdekében területbejárást kértem a
közútkezelõ és a rendõrkapitányság
bevonásával. Február 20-án történt
meg a bejárás, eredményérõl tájékoz-
tatni fogom a lakosságot. Bízom ben-
ne, találunk olyan megoldást, forga-
lomszabályozást, mely biztonságossá
teszi végre ezt a baleseti gócpontot.
Ne kelljen újabb életet elveszteni, sé-
rülést szenvedni senkinek!

Decemberben kezdte meg munká-
ját Mészáros Szilvia kulturális közfog-
lalkoztatott a Mûvelõdési Házban. 40
órás munkahét keretében foglalkoztat-
ja a Nemzeti Mûvészeti Intézet. Kará-
csony közeledtével felgyorsultak ün-
nepi teendõink is. Elõször a nyugdíjas
közalkalmazottaknak adtak ünnepi
mûsort az iskola tanulói. Mintegy 40
nyugdíjasnak szereztünk így örömet.
Az önkormányzat karácsonyi csomag-
gal kedveskedett 640 nyugdíjasnak,
melyeket a képviselõk és jómagam
szállítottunk házhoz. Az ajándékot
igyekeztünk hasznos dolgokból
összeállítani.

A központban a falu karácsonyfája
mellett meglepetéscsomaggal kedves-
kedtünk a szalki gyerekeknek. Forralt
bor, tea, zsíros kenyér és egy Hótün-
dér fokozta az ünnepi hangulatot.

A január nem hozott hideget, ennek
ellenére pályáztunk szociális tûzifára,
sikerült is 600 mázsát beszerezni. Ezt
az arra jogosultak közt a rászorultság
arányában osztottuk szét. Voltak kér-
vényezõk, akik nem jogosultak rá és
olyanok is kiknek három hét sem volt
elegendõ, hogy eljuttassák kérvényü-
ket, így õk nem kaphattak támogatást.
A környezõ községekben 1 hét volt a
kérelmek benyújtási határideje.

Elkészült 3 buszmegálló, melybõl
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kettõt az 51-es út mellett, egyet a vas-
útállomásnál állítottunk fel. Régi prob-
léma oldódik meg azzal, hogy az uta-
zóközönség végre védett helyen tudja
várni a buszjáratokat. Az 51-es úton
lévõ buszmegállókhoz megfelelõ jár-
dát, illetve közvilágítást szeretnénk
biztosítani, de ez a terület nem az Ön-
kormányzat tulajdona, így kénytelenek
vagyunk minden változtatáshoz enge-
délyek, hozzájárulások sokaságát be-
szerezni. Ettõl függetlenül folytatjuk az
utasvárók elkészítését a mûhelyünk-
ben, és alkalmas idõben még két da-
rabot állítunk fel a bútorboltnál.

Február 5-én a képviselõ-testület
elfogadta a 2014-es költségvetést,
melybõl az alábbi fejlesztéseket sze-
retnénk elvégezni:

– térfigyelõ kamerarendszer kiépí-
tése 9 db kamerával 3.700.000.- Ft ér-
tékben /elkezdõdött/

– szökõkút és parképítés a vasbolt
elõtt (2.000.000.- Ft)

– csatornaparti telkek megvásárlá-
sa és eladása a jelenlegi használók-
nak (15.000.000.- Ft)

– közvilágítás bõvítése (4.000.000.- Ft)
– a jó gazdálkodásnak és a fegyel-

mezett adóbefizetésnek köszönhetõ-
en van elég pénzügyi tartalékunk a pá-
lyázatok önerejéhez:

• mûvelõdési ház hõszigetelése,
nyílászáróinak cseréje, tetõjavítás
(pályázat beadva 50 millió Ft
értékben, önerõ 8,1 millió Ft)

• pályázati önerõ biztosítása az orvo-
si rendelõ felújítására (2,5 millió Ft)

• a belvízelvezetés pályázat önereje
10 millió Ft

• újtelepi óvoda felújítása (pályázat
benyújtva, összege 22 millió Ft,
önerõ 2,2 millió Ft)

• belterületi gyûjtõutak önereje 15,9
millió Ft (várólistán van, érintett te-
rületek: Bacsó Béla és Alkotmány
utcák egy része, Munkás utca)

– útfelújításra elkülönített összegek:
• 732.000.- Ft (érintett terület:

Malom utca Fõ út és Rákóczi utca
közötti szakasza)

• 640.000.- Ft (érintett terület:
Bacsó Béla utca Fõ út és Rákóczi
utca közötti szakasza)

• Arany János utca aszfaltozása
12.000.000.- Ft

– lakossági járdaépítés 1,5 millió Ft,
ami az elõzõ évi keretösszeg kétsze-
rese.

Ezek az elõttünk álló feladatok, me-
lyek még valószínûleg bõvülni fognak,
de a költségvetésben van elegendõ
tartalék minden olyan kiadásra, me-
lyek a község fejlõdését szolgálják.

Az Európai Unió által finanszírozott
2013. évi EU Élelmiszersegély Prog-
ram keretében 2014. február 18-án
339 rászoruló részére osztottunk szét
csomagot a Polgármesteri Hivatal ud-
varán. 880 kg liszt, 960 kg kristálycu-
kor és 490 kg csõtészta szociális rá-
szorultság alapján került felosztásra.
Azt, hogy milyen összetételû és mek-

kora mennyiségû élelmiszercsomagot
kap a település, központilag határoz-
zák meg.

A falu életével kapcsolatos kérdé-
seiket, észrevételeiket a március 26-
án 16.00-kor kezdõdõ Falugyûlésen
lesz alkalmunk megbeszélni.

Mindenkit szeretettel várok a már-
cius 15-i ünnepségünkre, délelõtt 10
órára a Mûvelõdési Házba. Ünnepi be-
szédet mond dr. Raffay Ernõ profesz-
szor.

Káposztás TTibor
polgármester
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„Hogy boldog lehess, három kincset
keress: Higgy, remélj, szeress! Hoz-
zon az új év örömbõl végtelent, szere-
tetbõl önzetlent, sikereket mit csak le-
het!” (Ninács Julianna) 

Minden olvasót szeretettel köszön-
tök iskolánk tanulói és dolgozói nevé-
ben ebben az új esztendõben.

A Szalkszentmártoni Petõfi Sándor
Általános Iskolában a 2013/14-es tan-
évben 196 tanulóval foglalkozunk. 10
csoportban folyik az oktatás. E mellett
2 napközis és 1 tanulószobás csopor-
tunk is van. Munkatervünk alapján
csendben, rendben végezzük felada-
tainkat. Nem panaszkodunk, igyek-
szünk a lehetõségekhez mérten be-
csülettel elvégezni vállalt feladatain-
kat, programjainkat.

Olyan közérdekû információkat sze-
retnék megosztani a kedves olvasók-
kal, amelyek ebben a tanévben történ-
tek, vagy majd történni fognak:

1. Az iskolai foglalkozások ideje az
általános iskolában 16.00 óráig tart.
Az egész napos – 16 óráig tartó – is-
kolai foglalkozásokon való egyéb fog-
lalkozásokon történõ részvétel alól az
igazgató a tanulót a szülõ kérelmére
felmentheti. A mai napig 134 tanuló
kapott felmentést. Mindössze 62 tanu-
ló az, akinek 16.00 óráig valamilyen
okból az iskolában kell tartózkodnia.

2. Az õsz folyamán újjászervezõdött
iskolánk Szülõi MMunkaközössége
(SZMK). Demokratikus módon a vá-

lasztmány megválasztotta az új veze-
tõséget. A vezetõség tagjai: Nagyné
Decsi DDóra (elnök), Majsainé GGönczi
Melinda (alelnök), Damásdiné VVidók
Mária (pénztáros). A választmány az
SZMK Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatát megvitatta és elfogadta. Kö-
szönjük, hogy elfogadták a megbíza-
tást! Munkájukhoz ezúton is kívánunk
erõt, egészséget, kitartást.

3. Az intézményi átszervezések
miatt szükségessé vált a Közalkalma-
zotti TTanács (KT) újraválasztása is. A
KT tagjait az iskola dolgozói alkotják.
Feladata képviselni az intézmény dol-
gozóinak érdekeit. A Tanácsnak véle-
ményezõ joga van. Az iskolai KT tag-
jai: Fekete ZZsuzsanna és Sasné
Boldizsár MMária. Elnöke: Pappné
Vizinger MMária. Az iskolavezetés és a
KT megalkotta a Közalkalmazotti Sza-
bályzatot és annak Ügyrendjét. Kö-
szönjük, hogy vállalták a megbízatást.

4. A többször módosított 2011. évi
CXC. törvény kimondja, hogy az álla-
mi fenntartású iskolákban kötelezõ az
Intézményi TTanácsok (IT) létrehozása.
Nálunk a szülõk, a nevelõtestület és a
helyi önkormányzat 2-2 tagot delegált
a Tanácsba. Tagjai a szülõi közösség
részérõl: Nagyné DDecsi DDóra és
Majsainé GGönczi MMelinda. A helyi ön-
kormányzat részérõl: Gulyásné
Horváth TTünde és Kerner EErzsébet. A
nevelõtestület delegáltjai: Sebetka
Mihályné és Takács RRóbert. Az Intéz-

ményi Tanács elnöke Takács Róbert
lett, alelnöke Majsainé Gönczi Melin-
da, titkára Sebetka Mihályné. Az Intéz-
ményi Tanács jogi sszemély, amely ha-
tósági nnyilvántartásba vvétellel jjön llét-
re. A hatósági nyilvántartást az Oktatá-
si Hivatal vezeti. A Tanács ügyrend
alapján mmûködik, melyet az IT tagok
megalkottak, azt elfogadták és meg-
küldtek az OH jóváhagyásra. A Tanács
véleményt nyilvánít a pedagógiai
program, az iskolai SZMSZ, a Házi-
rend a munkaterv és a köznevelési
szerzõdés megkötése elõtt. Az iskola
vezetõjének félévenkénti beszámolója
alapján megfogalmazza és eljuttatja a
fenntartó számára az iskola mûködé-
sével kapcsolatos álláspontját. A mi
esetünkben a KLIK Kunszentmiklósi
Tankerületének. A Tanács véleményt
nyilváníthat az iskola mûködésével
kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Köszönjük mindenkinek, aki vállalta az
Intézményi Tanácsba való delegálást.
Munkájukhoz Önöknek is kívánunk
erõt, jó egészséget, kitartást!

5. A 2014/15. tanévben a NAT 2012
az 1., 2. és az 5., 6. évfolyamon indul. A
szülõk kötelezõen nyilatkoznak arról,
hogy erkölcstanra, vagy hit- éés eerkölcs-
tanra szeretnék járatni gyermeküket. Is-
kolánk 22014. mmárcius 005-één 117.00 óórá-
tól a mûvelõdési házban tart tájékoztató
napot, ahol az egyházi személyek
adnak tájékoztatást az általuk tanított
hit- és erkölcstan tantárgy oktatásáról.
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6. Az általános iiskolai
beiratkozás iideje: 22014.
április 228. ((hétfõ), 229. ((kedd)
és 330. ((szerda) 88.00-118.00
óra között lesz az iskola
titkárságán. A kihelyezett
plakátokon minden rész-
letrõl tudomást szerezhet-
nek majd a szülõk, gondo-
zók.

7. A „Korszerûbb IIskoláért
Szalkszentmárton AAlapít-
vány” kuratóriuma mindenki-
nek köszöni a 2012. évi adó
1% felajánlásait. Ez az
összeg 185 574 Ft-ot jelent,
amit majd igyekeznek hasz-
nosan elkölteni. Egyúttal ké-
rik mindazokat, akik rendel-
kezni óhajtanak a 2013. évi
adójuk 1%-áról, hogy gon-
doljanak iskolánk tanulóira
továbbra is nagy szeretettel.
Most talán még nagyobb
szüksége van az Alapítvány
segítségére, mint ezelõtt. Az
államosítás következtében,
az iskola mûködtetésére ke-
vesebb pénz jut, így az
kénytelen többször igénybe
venni az Alapítvány segítsé-
gét. Az Alapítvány adószá-
ma: 18364262-1-03 

8. Az Alapítvány, a Szülõi
Munkaközösség és a neve-
lõtestület szervezésében is-
mételten megrendezésre
kerül a „Tavaszi ttarka-bbar-
ka” jótékonysági délután áp-
rilis 11-én. Ezen a délutánon
tanítványaink énekelnek,
szavalnak, táncolnak, ….
stb., melyre minden érdeklõ-
dõt szeretettel várunk. Lesz
büfé, sok-sok ajándéktárgy,
amit a gyerekek saját kezû-
leg készítettek. Mindez arra
szolgál, hogy adományokat
gyûjtsünk iskolás tanulóink
megsegítésére. Szeretettel
hívjuk és várjuk Önöket!

Látogassa meg www.
szalkiskola.freeweb.hu hon-
lapunkat, ahol még több in-
formációhoz juthat iskolánk-
ról, az iskolában folyó mun-
káról.

Farkas MMárta
intézményvezetõ
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Iskolai – Óvodai hírek

Alapítványunk 1997. óta támogatja az
Óvoda munkáját, 2011. szeptemberétõl az
újjá alakult kuratórium elnöki feladatait
Fenyvesi András (grafikus-festõmûvész)
vállalta el.

Az alapítvány mûködésének fellendíté-
sét új célkitûzésekkel kellett hatékonyabbá
tenni az új feladatok teljesítése érdekében.

EREDMÉNYEINK:
• Udvari kerti játékok felújítása
• Udvari fa játszóvár és csúszda
• Udvari fémhinták felállítása
• Karácsonyi ünnep támogatása
Céljaink elérése ér-

dekében a közhasznú-
sági nyilatkozatunkhoz
híven bankszámlánkat
„sárga csekkekkel” tet-
tük elérhetõvé, melyet
a kuratórium által kia-
dott tájékoztató jellegû
OVI-HÍRLAP mellékle-
teként juttattunk el min-
den szalkszentmártoni
családhoz. Kis plakát-
jainkon folyamatosan
tájékoztatjuk a lakos-
ságot akcióinkról és
eredményeinkrõl: PET
palack, ALU doboz és
papírgyûjtést folytatunk egész évben az
óvodában. Adományokként megunt játéko-
kat, kinõtt cipõt, ruhát, könyveket, konyhai
eszközöket, dísztárgyakat fogadunk el és
veszünk leltárba, majd jótékonysági vásá-
rainkon 50.-, 100.-, 150.- forintos áron áru-
sítjuk ki.

Az óvó nénik javaslata alapján a rászoru-
ló gyerekek részére évente két alkalommal
adománycsomagot készítünk össze, vagy
válogathatnak készletünkbõl (10 db ruha-
nemû és/vagy cipõ, 2 db játék), melyet térí-
tésmentesen vehetnek át.

Ezúton is köszönünk mindennemû ado-
mányt és a SZJA 1%-ból befolyt egyre na-
gyobb támogatásukat, mely a 2012. évben
már 442.470.- Ft lett. Sajnos a NAV ezt az
összeget csak idén januárban utalta át ré-
szünkre. Elõtte fellebbezést kellett írnunk,

mert eljárást kezdeményeztek ellenünk. A
fellebbezésünknek helyt adtak, az eljárást
megszüntették. Így idén tavasszal eleget
tehetünk két fõ célkitûzésünknek az elsõ,
hogy a Központi Óvoda és az Újtelepi Óvo-
da udvarára egy-egy mászókás-csúszdás
kisgyermek játszóvárat állíttatunk fel.

A második, hogy az Újtelepi Óvodát és a
mellette létesített (már meglévõ) játszóteret
szeretnénk összenyitni egy zárható kapu-
val, hogy közvetlenül elérhetõ legyen óvo-
dásaink részére. Magát a játszóteret oly
módon kívánjuk óvodás csoportjaink részé-
re biztonságossá tenni, hogy gondosko-

dunk annak bekerítésérõl, az utcai oldalt
egy csukható kapuval kívánjuk ellátni. Sze-
retnénk megszüntetni azt az áldatlan álla-
potot, hogy motorral, biciklivel, kutyával
bárki bejárhasson és veszélyeztesse
„Apróságaink” életét. Így reményeink sze-
rint az óvodás csoportokra az óvó nénik
könnyebben és nagyobb biztonsággal tud-
nak vigyázni.

Továbbra is számítunk a Polgármesteri
Hivatal segítségére a játszótér biztonsá-
gossá tételének megvalósításában, melyre
szóban már ígéretet kaptunk. Köszönjük az
eddigi nagyfokú bizalmat és támogatást!

Örülünk, hogy számíthatunk egymásra,
mert miden „APRÓSÁG” számít!

Fenyvesi AAndrás
kuratórium eelnöke

„„KKoorrsszzeerrûûbbbb ÓÓvvooddááéérrtt SSzzaallkksszzeennttmmáárrttoonn””
AAllaappííttvváánnyy
66008866 SSzzaallkksszzeennttmmáárrttoonn,, FFõõ uu.. 22..
AAddóósszzáámm:: 1188336600335544-11-0033
BBaannkksszzáámmllaasszzáámm OOTTPP:: 
1111773322119988-2200000033004433
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Bevételeinket a farsang, a tagdíjak
és támogatások jelentik. Ezek segítsé-
gével tagjaink, hátrányos helyzetû tár-
saink vehettek részt kedvezményesen
vagy ingyenesen programjainkon, me-
lyeken nem tagokat is szeretettel lát-
tunk.

Együttmûködtünk minden olyan kö-
zösséggel, melyek a gyermekek szá-
mára tartalmas és hasznos elfoglaltsá-
got nyújtottak. A Diákönkormányzattal
együtt több közös programot rendez-
tünk. 

Karácsonyi ünnepséget szervez-
tünk az Önkormányzat, iskola és óvo-
da nyugdíjasainak és meglepetést is
készítettünk nekik.

A KÖSZI-napra meghívókat juttat-
tunk el. Tablókat készítettünk falunk ci-
vil szervezeteit bemutató kiállításra.
Néptáncosok rendezvényén gyerekek-
nek és felnõtteknek játékos versenyt
vezettünk.

A Múzeum Baráti Kör kiadványaival
falunkat ismertettük, népszerûsítettük
országszerte. 

Jutalmaztuk a Tavaszi virágesõ, az
Õsz színei verseny sikeres szereplõit.
Falunapunk mûsorát családtörténetek
felkutatásával tettük emlékezeteseb-

bé. Rendezvényekre meghívókat ké-
szítettünk.

Zánkán 43 táborozónk ismerkedett
a környék nevezetességeivel, sokat fü-
rödtünk, gyalogos és kerékpáros túrá-
kat tettünk a környéken. Kézmûves-
kedtünk, akadályversenyt, tréfás játé-
kot szerveztünk magunknak.

A Csapat Napján, szeptember 29-én
a Múzeumban lévõ emléktáblánknál
megemlékeztünk a pákozdi csata év-
fordulójáról. Kedvelt programjaink a
kerékpáros túrák a Dunánál. Emléke-
zetes a cirkuszi program, mely ez év-
ben a Gerevich Aladár Sportcsarnok-
ban volt. A farsang, a Zrínyi és ABA-
CUS Matematika Verseny, a nõnapi
program, a március tizenötödikei fák-
lyás felvonulás (melyet a 2013-as év-
ben hógolyózás tett emlékezetessé),
továbbra is népszerû. Közgyûléseken,
vezetõi találkozókon csapatunkat
képviseltük. Emlékmûveknél koszorúz-
tunk márc. 15-én, szeptember 29-én,
okt. 23-án és nov. 1-jén. Adományt
gyûjtöttünk az UNICEF felhívására.

Csapatunk életérõl falunk hírmon-
dójában, faliújságokon és munkánkat,
terveinket bemutató szórólapunkon tá-
jékoztatunk.

Támogatóinknak karácsony elõtt
üdvözlõlapot küldtünk, melyen megkö-
szöntük segítségüket.

Köszönet azoknak, akik farsangun-
kon, táborunkban és egyéb progra-
munkon fáradságot és idõt nem kímél-
ve dolgoztak azért, hogy feledhetetlen
élményekkel térhessenek haza gyer-
mekeink.

Köszönetet mondunk 121 tagunk
nevében mindazoknak, akik segítsé-
gével, támogatásával sokszínû prog-
ramjaink megvalósulhattak. A segítõ
szülõknek, pedagógusoknak, falunk
Önkormányzatának és Képviselõ-tes-
tületének, a Petõfi Sándor Általános Is-
kola vezetõinek, dolgozóinak, Diákön-
kormányzatának és a Szülõk Közössé-
gének. A helyi Takarékszövetkezetnek,
az OTP-nek, helyi vállalkozóknak, a
Mûvelõdési Ház dolgozóinak, a Duna-
vecse ÁFÉSZ-nek, a Tesco-Global
Áruházak Zrt.-nek, a Petõfi Múzeum-
nak és Baráti Körének, az Úttörõk Pest
megyei Társulásának (UPMT), a
Magyar Úttörõk Szövetségének és a
Grund Klubhálózatnak.

Kerner EErzsébet
csapatvezetõ

ÚÚttttöörrõõkk aa bbaarrááttssáággooss hhaarrmmaaddiikk éévveezzrreeddéérrtt
3143. sz. Petõfi Sándor Úttörõcsapat Szalkszentmárton

2013. évi munka rövid értékelése

Képek aaz iidei
farsangról



Tél
Folyamatos: támogatók keresése,
tagok szervezése.
Jan.: 2013. évi munkánk értékelése.
2014. évi munkánk tervezése.
Tábori lehetõségek, jelentkezések: 
Lipót 2014. június 29–július 5. tábor
35-40 fõ
Csillebérc aug. eleje 10-15 fõ
Szánkóverseny
Febr. 10. Megyei matematika verseny
Febr. 15. Farsang
Febr. 21. Zrínyi Matematika Verseny
Kunszentmiklóson.
Téli versenyek, játékok, alkotások.

Dec. eleje Vezetõi tréning Csillebér-
cen.
Dec. eleje Mi van a puttonyban? –
Cirkusz és program Budapesten
Dec. Nyugdíjasaink köszöntése. 
Karácsonyi üdvözlet támogatóinknak.
Dec. 31. Óévbúcsúztató a Petõfi-szo-
bornál.

Az év munkájának értékelése 
A következõ év elõkészítése.

Tavasz
Márc. 8. Fiúk-lányok napja
Márc. 14. Fáklyás felvonulás
Márc. 15. Koszorúzás 
Márc. Tavasz az erdõn – túra
Ápr. Közgyûlés Csillebércen
Ápr.–máj. Iskolanapok vándortábori
képek, élmények gyûjtése
Máj. 10. Madarak és fák napja
Máj. Közgyûlés, tréning Csillebérc
Máj. 16. Tavaszi virágesõ játék
Máj. 17. 40 éves a vándortáborozás or-
szágos találkozó Szalkszentmártonon!
Máj. 19. Múzeumi világnap
Mesterségek dicsérete

Nyár
Jún. Pedagógusnap
Jún. Találkozó és beszélgetés Felvi-
déki újságíróval
Jún. Szülinapi buli: Csillebércen

Az elsõ félév munkájának értékelése,
a következõ félév elõkészítése.
Táborozás június 29-július 5. Lipóton.
Felnõtt segítõk, középiskolások is
jöhetnek! Jelentkezni a szállás meg-
rendelése miatt március 14-ig kell!
Aug. eleje Grund találkozó Csillebérc 
Aug. 20. Falunap.

Õsz
Szept. Felfedezõ túra a Dunánál
Szept. 29. Pákozdi csata emlékére:
koszorúzás, csapatgyûlés.
Szept.–okt. Bakancsos találkozós
Okt. Az õsz színei: Virágkötõ-, rajz-
verseny díjazása.
Okt. 6. Emlékezz! Gyertyák, mécse-
sek, virágok az Aradi Vértanúk
Emlékmûvéhez. 
Okt. 23. Koszorúzás
Nov. Halottak napi megemlékezés
Nov. Játszunk egy jót! 

Kerner EErzsébet ccsapatvezetõ
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3143. ssz. PPetõfi SSándor ÚÚttörõcsapat 22014. éévi mmunkaterve

Helyszín: A lipóti Hattyú-szigeten a
Duna holtágánál (Lipót, Holt-Duna u.
2.), ahol két nádtetõs épület, konyha
étkezõvel és vizesblokk található szép
füves környezetben.

Utazás: vonattal, busszal.
Programlehetõségek:
– Városismeret Gyõrben
– Egynapos buszkirándulás Po-

zsonyba
– Strandolás: Lipóton, a tábortól 200

méterre üzemelõ Lipóti Termál- és
Élményfürdõben. 

– Gyalogtúrák: A Dunaszigeti és a
Lipóti tanösvényeken megismerhetjük
a Szigetköz jellegzetes növény- és
állatvilágát, vízi élõhelyeit. 

– Kenutúra: Dunaszigeten szakve-
zetõ segítségével kezdõk és haladók
egyaránt élvezhetik a szigetközi vizes
kalandot. 

– Hédervár: kastélylátogatás
– Kerékpártúrák: kiépített kerékpár-

útvonal bejárásával megismerhetjük a
környezõ települések kulturális és ter-
mészeti kincseit. 

– A Spirit Kalandparkot neked épí-
tették, ha aktív és jókedvû kikapcsoló-
dásra vágysz és szeretnéd jó levegõn,
csodálatos környezetben kipróbálni
ügyességed, bátorságod.

– Érdeklõdõk a Lipóti Horgász
Egyesület felajánlásával válthatnak
kedvezményes horgász napijegyet.

Kerner EErzsébet

Elõõrsünk már járt Lipóton és környékén. 
Ismerjétek meg ti is!

Táborozás Lipóton
2014. június 29.–július 5.



Életkorhoz kkötõdõen
ajánlott sszûrõvizsgálatok
18-225 éév kkörülieknek

• látásvizsgálat
• életmódbeli tényezõk feltárása

(sport, táplálkozás, családi ana-
lízis)

• rokonvizsgálat
• diabetes szûrés
• vérnyomásszûrés

25-445 éév kkörülieknek
• magas vérnyomásszûrés
• nõgyógyászati onkológiai szûrés
• diabetes szûrés (cukorbetegség)
• tüdõszûrés
• 40 éves kor felett prosztataszûrés

45-665 éév kkörülieknek
• nõgyógyászati szûrés (különös fi-

gyelemmel a méhnyak elváltozá-
sok szûrésére)

• kétévente emlõszûrés
• laboratóriumi vizsgálat
• kétévente prosztataszûrés
• évente kardiológiai, magas vér-

nyomásszûrés
• tüdõszûrés
• kétévente gyomor-bélrendszeri

szûrés (vérzés szûrése széklet-
vizsgálattal)

65 éév ffelett
• évente magas vérnyomásszûrés
• laborvizsgálat (vesemûködés, dia-

betes szûrés)
• évente gyomor-bélrendszeri vér-

zés szûrése székletvizsgálattal
• kétévente prosztataszûrés
• tüdõszûrés
• érzékszervek vizsgálata (látás,

hallás).
Egyéb ajánlott szûrések
– ajak-szájüreg (fogorvos)
– melanoma – anyajegy (bõrgyógyász)
– osteoporosis – csontritkulás (reu-

matológus, nõgyógyász)
– érszûkület (érsebész)
– szürkehályog, zöldhályog (szemész)
Ezen egyszerû vizsgálatokkal nap-

jaink népbetegségei idõben felismer-
hetõek, kezelhetõek, szinten tartha-
tóak. Pl. magas vérnyomás, cukorbe-
tegség, szívbetegségek stb.

A ma már népbetegségként ismert,
kezelt, rettegett kór – a daganatos be-
tegség – ezen egyszerû vizsgálatokkal
idõben felismerhetõ, kezelhetõ.

Fontos dolog a prevenció, a meg-
elõzés.

Pálinkás GGyuláné
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Egészség rovat

A láz az egyik leggyako-
ribb betegségtünet, nincs
olyan szülõ, aki ne találkoz-
na vele és ne ijedne meg tõ-
le, ha gyermeke testhõmér-
séklete emelkedik.

A 38 °C feletti hõmérsék-
letet nevezzük láznak, ez
alatt hõemelkedésrõl beszé-
lünk. Csecsemõkorban nem
könnyû megbízhatóan hó-
naljban hõt mérni, kényelme-
sebb, megbízhatóbb és
gyorsabb is végbélben mér-
ni. Az így mért hõmérsékletet
maghõmérsékletnek nevezzük, mely-
nek értéke 0,5 °C-kal a hónaljban mért
úgynevezett köpenyhõmérséklet fölött
van. Tehát ha végbélben mérünk hõt
38,5 °C felett beszélünk lázról. 

Fontos, hogy a láz mindig tünet,
nem pedig betegség. Jelez, megmutat
valamit, rávilágít arra, hogy nincs min-
den rendben a szervezetben, valamint
egy védekezõ reakció, hiszen a maga-
sabb testhõmérsékleten a vírusok ne-
hezebben szaporodnak, ezzel magya-
rázható az, hogy a hõemelkedést még
nem kell csillapítanunk (kivéve ha a
gyermek lázgörcsre hajlamos). 

A lázat viszont csillapítanunk kell,
mindig kezdjük el a lázcsillapítást
gyermekünknél és utána induljunk a
gyermekorvoshoz. Lázcsillapításra
használhatunk kúpot, szirupot vagy
tablettát, a gyermek életkorától füg-
gõen, illetve úgynevezett fizikális hû-
tést. Ilyen a hûtõborogatás vagy a hû-
tõfürdõ. A homlokra csuklóra rakott
nedves zsebkendõ nem alkalmas láz-
csillapításra. A langyos vizes hûtõbo-
rogatással az egész törzset fedjük be
és hagyjuk rajta kb. 10 percig. Ha a
borogatás átmelegedett, cseréljük le
frissre, a gyermek karjait mindig hagy-
juk szabadon.

A hûtõfürdõhöz tegyük gyermekün-
ket testhõmérsékletû vízbe, majd szé-
pen lassan engedjünk hûvösebb vizet
a kádba, (ne a gyermekre!), de nem
kell, hogy egészen kihûtsük a fürdõvi-
zet. Tíz percnél tovább a hûtõfürdõben
se hagyjuk a gyermeket. 

Gyermekkorban többféle hatóanyag-
tartalmú lázcsillapító gyógyszer ajánl-
ható. Kérje gyógyszerész segítségét
és mindig legyen otthon a házi patiká-

ban többféle ezekbõl a szerekbõl. Mi-
vel azonos hatóanyagú szereket nem
lehet hat-nyolc óránál gyakrabban ad-
ni, ezért szükség esetén két-három
óra múlva más hatóanyag-tartalmú
gyógyszert adhatunk, így kombinálhat-
juk a készítményeket. A lázcsillapító
gyógyszerek egy része recept nélkül is
kapható.

A lázcsillapítás mellett fontos sza-
bály, hogy a lázas gyermek kellõ
mennyiségû folyadékot fogyasszon.
Nagyon gyakran az étvágytalanság
miatt aggódnak a szülõk, pedig a gyer-
mekbetegségek legnagyobb része né-
hány nap alatt meggyógyul és utána a
kicsik farkaséhessé válnak és pótolják
az elveszett vagy kihagyott kalóriákat.
A megfelelõ folyadékbevitel viszont el-
engedhetetlenül fontos, mert a maga-
sabb testhõmérséklet az izzadás foko-
zott folyadékvesztéssel jár. Kínáljuk te-
hát a lázas gyermeket – korától függõ-
en – gyakran teával, vízzel, ha van
anyatejjel, minél változatosabb inniva-
lókkal, akár különféle poharakból, cu-
misüvegekbõl, kanalakkal, hogy le-
gyen kedve minél többet kipróbálni,
minél többet inni!

Fontos, hogy az ágyban fekvõ lázas
gyermekre, ne adjunk vastag ruhát és
ne vastag takaróval takarjuk be, mert
csak gátolnánk a felesleges hõ leadá-
sát. Egy vékony pamut rugdalózó vagy
pizsama, könnyû takaró alatt köny-
nyebben lemegy az a fránya láz. 

Beteg gyermekünk több babusga-
tást törõdést érdemel, így is segítsünk
neki a betegséget átvészelni.

Mizseiné CCzigler JJudit 
védõnõ

A lázcsillapítás



Megújult szolgáltatásokkal Szalkszentmártonban is!

Új díjcsomagjaink

2 éves hűségnyilatkozattal, utalásos fizetéssel. Egyszeri belépési díj: 5000 Ft.

Elérhetőségeink: Telefon: 06-24-424-200 Mobil: 06-20-231-5135
E-mail: ugyfelszolgalat@kevenet.hu     www.kevenet.hu

Kevenet Internet – Önöket Szolgáljuk

A tájékoztatás nem teljes körű.
További információkért hívjon minket elérhetőségeinken.
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Hirdetés

Név Sebesség Havi díj
Kevenet Családi 1 9/1 Mbps 3 990 Ft
Kevenet Családi 2 12/1 Mbps 4 990 Ft
Kevenet Családi 3 16/1 Mbps 5 990 Ft

GGoonnddoollaattookk aa ttéérrffiiggyyeellõõ rreennddsszzeerr lléétteessííttééssééhheezz
Ahogy a Polgármester Úr is beszámolt róla Szalkszentmárton Község Önkormányzata közterületi kamerarendszer

építését határozta el. A kamerarendszerek manapság egyre népszerûbbek, és talán a jogvédõkön kívül mindenki örül, ha
a településén ilyen közbiztonságot növelõ beruházás történik. Mit is jelent a gyakorlatban a kamerarendszer? Ki láthatja
a képeket? Mit „lát” a kamera? Megannyi kérdés, városi legenda, hiedelem. Röviden összefoglalva: a kamerarendszer a
rendõrség, a polgárõrség meghosszabbított szeme, és éber „munkatársa”. A képeket – akár élõ, akár rögzített – a
rendõrség munkatársai kezelhetik. A Szalkon felszerelésre kerülõ kamerák pedig a bevezetõutak forgalmáról éjjel-nappal
rendszámszintû képet rögzítenek majd. Emellett a község központjában az iskola és a fõtér környékén az ifjúság és az
épített környezet épségének megõrzésében segítenek. Szokás mondani, hogy a zsiványok, a rongálók hamarabb tudják
a kamrák helyét, mint az átlagember. Ez így van, és így van jól. Reméljük, hogy a szalkszentmártoni térfigyelõ
megépítésével megkapják az üzenetet: Szalkszentmárton veszélyes pálya a zsiványoknak, jobb elkerülni.

Mikola PPéter, HHiteles KKft., KKevenet iinternet, RRáckeve

A rendszer átadásának tervezett idõpontja: 2014. április 30. A mellékelt képen egy szomszédos településen 
készült minta látható. Ehhez hasonló lesz a Szalkon mûködõ rendszer is.



NNaaggyy mméérreettûû UUTTÁÁNNFFUUTTÓÓ KKÖÖLLCCSSÖÖNNZZÉÉSS
BELMÉRET: 

310 ccm xx 1160 ccm
Ár: 44000 FFt // nnap

Személygépkocsival
vontatható 750 kg

összsúlyra 
vizsgáztatva.

Varga Sándor,
Szabadszállás, 

Szász KKároly uu. 112.

www.szabadszallas.eu

TTeell..:: 0066-2200//99-885566-118844
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Hirdetés

Hirdessen IINGYEN aa
Szalkszentmártoni KKisbíróban!

LAKOSSÁGI apróhirdetési
szelvény (pl. ingatlan, adásvétel,

munkát keres-kínál stb.). 
A kitöltött hirdetési szelvény

szövege a következõ számunkban
jelenik meg. A terjedelem maxi-

mum 20 szó. A hirdetés szövege:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………...........................
....................................……………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

A hirdetõ neve, telefonszáma:
………………………………………

………………………………
A hirdetés leadható:·

6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2.
címen (A kivágott szelvény egy
borítékban a nagykapun lévõ

postaládába bedobható), illetve
e-mail-en: 

polgarmester@szalkszentmarton.hu

Mézes ddélután kképei
(cikk a 12. oldalon)MMeegghhíívvóó

A DDunavecsei SSzínjátszó KKör 
2014. mmárcius 229-één 

17 óórai kkezdettel mmutatja bbe

REJTÕ JENÕ: 
SZABAD A VÁSÁR 

címû bohózatot a szalkszentmártoni
mûvelõdési házban. 
Belépés ingyenes.

Szereplõk:
Szvetenay: Kovács Péter
Szvetenayné: Látó Éva
Inci, a lányuk: Szécsényiné Kovács

Ildikó
Ödön, a férje: Ocsovai Dávid
Csöpi, a másik lányuk:

Farkas Tímea
Elek, a férje: Kanyó József
Balambér: Halász Attila
Ügyvéd: Sándor Zsombor
Hörcsög: Trencsényi Ferenc
Postás: Kanyó Richárd
Súgó: Fûriné Varga Ágnes
Rendezõ: Nagy Lajosné



Kedves Olvasó!
Örömmel jelenthetem, hogy a Szalkszentmáronti Nép-

táncegyesület tagjai táncolnak, próbára járnak, szerepel-
nek és jó kedvvel mûködtetik a tánccsoportot. Két éve kitar-
tó munkával és sok energiával dolgozunk azon, hogy fej-
lõdjünk és az együtt töltött idõ minél jobb hangulatban tel-
jen el.

A táncosok köre az elmúlt években Tipegõ, Óvodás, Ha-
ladó és Menyecskék csoporttal is bõvült, az Egyesület tag-
jain felül. Nagy öröm számunkra, hogy ilyen népes lett a jó-
kedvû táncosok tábora! A fellépések során kapott visszajel-
zések azt mutatják, hogy színvonalas mûsorainkat szereti a
közönség, ennek köszönhetõen egyre több felkérést ka-
punk.

Számunkra a legfontosabb, hogy a helyi szokásokat
megõrizzük és tovább tudjuk adni a fiatal generációknak.
Ennek érdekében közös táncesttel készülünk, így március
8-án a kultúrházban kicsiktõl az idõsebbekig közösen gya-
korolhatjuk a néptánc alaplépéseit és élvezhetjük az élõ-
zene különös erejét.

Büszkén hirdetem, hogy az idén lett 40 éves a Szalk-
szentmártoni Néptánccsoport, hiszen különbözõ formáció-
ban, 1974 óta koptatjuk csizmáinkat és formáljuk a falu kö-
zösségét. Wünsch Laci bácsi, Majsai Karcsi bácsi és egé-
szen a kezdetekben Koszta Flóri bácsi segítette munkán-
kat, illetve az utóbbi 15 évben volt olyan is, amikor egyedül
a barátság és a szeretet tartotta életben a csoportot.

A 40. évfordulóra való megemlékezést itt a faluban idén
június 28-án tartjuk, melyre szeretettel várunk mindenkit,
aki valaha táncolt, illetve az együttes életében bármilyen
szerepet vállalt. A részletes programról a késõbbiekben
fogjuk tájékoztatni az érdeklõdõket.

Mivel az Egyesület idén két éve mûködik, ezért a jogsza-
bályoknak köszönhetõen már jogosult a személyi jövede-
lem adó 1%-ra. Ezúton is kérek minden támogatni szándé-
kozót, hogy az éves adóbevallásakor tisztelje meg az Egye-
sületet, hogy a megkezdett úton tovább tudjunk táncolni.
Adószámunk: 1822045-1-03

Táncos üdvözlettel
Fodor BBenjamin

az eegyesület vvezetõje 
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Néptánc hírek

Baráti kör

Köszöntjük KKedves
Olvasóinkat!

A tavalyi évrõl röviden: október 25-én az I. világháborús
hõsök emlékére emlékmûvet állítottunk. Az ünnepi beszé-
det dr. Pap Lajos professzor úr tartotta. Körülbelül 250-en
vettünk részt a megható megemlékezésen.

December 31-én ünnepi istentisztelet volt, majd 18 órá-
tól a Petõfi-szoborhoz vonultunk fáklyás-gyertyás megem-
lékezésre költõnk születésének évfordulója alkalmából. A
múzeum irodájában kellemes beszélgetéssel ért véget az
év.

Örömmel tölt el, hogy a tavalyi évben senki nem távo-
zott el tõlünk.

A Baráti Kör legfontosabb eseménye a 2014. március
15-i évértékelõ lesz, vendégekkel és vacsorával. Szeretet-

tel várjuk tagjainkat. A meghívók készítése folyamatban
van. 2014-ben is szervezünk erdélyi kirándulást, melyre
még lehet jelentkezni.

A költészet napjára is mindenkit várunk szeretettel.
Június 4-én 16 órakor megemlékezünk az I. világháborús
hõsökrõl.

Augusztus 20-án a falunapon Simon M. Veronika festõ-
mûvésznõ kiállítását szervezzük a Mûvelõdési Házban.

Emellett lesz még egy egynapos kirándulás Petõfi nyo-
mában, amely szervezés alatt áll.

Szeretnénk a többi civil szervezet mûsorain is részt ven-
ni, úgy, mint eddig is, hogy ezzel is megtiszteljük egymást.

Mindenkinek kívánok erõt, egészséget és Isten áldását.

Tisztelettel
Borbély LLajos 
M.B.K. eelnök



Mozogni szeretõ gyermekek és fel-
nõttek számára nyújtanak lehetõséget
a következõ foglalkozások:
Gyógytorna

kedd és csütörtök 16:15 és 17:15
között (Mikk Tiborné Ági néni)

Futball eedzés SSzalk KK.S.E jjunior
hétfõ 17:30-tól 19:30-ig 
szerda 18:30 és 20:30 között
szombat 14:00-tól 16:00-ig
(Vinczellér Csaba)

Futball eedzés ffelnõtteknek
csütörtök 18:30-tól 20:00-ig 
(Cehmann Ottó)

Szabad sstílusú hharcmûvészet
(Önvédelem) (Tóth István)
kedd 17:15 és 19:15 között
szombat 17:00-tól 19:00-ig

Kézilabdaedzés
szerda 17:00-tól 18:30-ig 
(Holkó Margit)

Néptánc
péntek 16:00-tól 21:00-ig 
(Csánki Mónika)

Nõi AAlakformáló TTorna
szerda 18:00-tól 19:00-ig 
(Bíró Marcsi)

December hónapban indult, akkor
még Adventi Kézmûves Kuckó néven
az a program, aminek a célja, hogy
bárki számára lehetõséget nyújtson az
egymástól való tanulásra, a kreativitá-
sunk fejlesztésére, valamint a generá-
ciók közötti kapcsolat erõsítésére. Az
ünnepek elteltével SZÖSZMÖTÖ-
LÕRE kereszteltem a kézmûves kuc-
kót, amire szeretettel várom az alkotni
vágyó anyukákat, apukákat és gyere-
keket és minden kedves érdeklõdõt,
aki szeretne praktikus ötleteket, külön-
féle technikákat elsajátítani a kézmû-
veskedés, a játékkészítés, a lakásde-
koráció és az ajándékkészítés terüle-
tén. Az alapanyagok esetén igyekszek
könnyen és olcsón beszerezhetõ dol-
gokat használni, hogy késõbb otthon
egyedül, gyerekekkel vagy akár a csa-
láddal is megvalósítható legyen az új
szerzemény. A foglalkozások idõpont-
ja: hétfõn 16:00-18:00 között.

A Magyar Kultúra napja alkalmából
idén is megrendezésre került a Szalk-
szentmártoni Petõfi Sándor Ált. Iskola
szervezésével, az alsó tagozatos diá-
kok számára a Szépolvasó Verseny. A
kisdiákok a Községi Könyvtárban

2014. 01. 16-án mérették meg magukat
szép olvasásban. A jelentkezõk két, há-
rom percnél nem hosszabb szépiro-
dalmi szöveggel készültek, s itt egy rö-
vid felkészülési idõ utáni, ismeretlen
szöveg felolvasásával bizonyították te-
hetségüket. Az olvasók hallgatása után
a zsûri meghozta döntését. Eszerint a
következõ helyezések születtek:

2. éévfolyamon
I. Sas Zsuzsanna
II. Budai Márton
III. Szalóczki Milán

3. éévfolyamon
I. Horváth Tamás
II. Krepsz Csenge
III. Pinczel Norbert
Különdíj: Szekeres Attila

4. éévfolyamon
I. Máday Zsombor 
II. Balog Zsóka 
III. Oláh Beatrix

A 3. és 4. évfolyam helyezettjei
továbbjutottak a Dömsödön megren-
dezésre kerülõ Kazinczy Prózamondó
Versenyre, ahol Horváth Tamás 7. és
Krepsz Csenge 9. helyezést ért el.

Minden résztvevõnek és a nyerte-
seknek gratulálunk!

„Mézes délutánon” vehettek részt
azok, akik ellátogattak a Mûvelõdési
Házba február 22-én. Méz és méhésze-
ti termékek megismertetése mellett,
meg is kóstolhattuk, és ha ízlett meg is
vásárolhattuk ezt a gyógyító táplálékot.
Gyógyító, mert több mint 190 féle
(többek között 19 féle aminosavat, 33
féle ásványi anyagot, 11 féle vitamint,
enzimeket) az emberi szervezet szá-
mára hasznos anyagot tartalmaz. Fõ
alkotóeleme a gyümölcscukor (fruktóz),
amibõl sosem lesz zsír, mert az emberi
szervezet elégeti ezt a táplálékot.

Gyógyító hhatásai –– ááltalában
1. Segíti az aktív gondolkodást,

agyserkentõ hatású.
2. Májvédõ hatású.
3. Gátolja a fogromlást antibakteriá-

lis összetevõi révén.
4. Enzimjei révén segíti a szervezet

méregtelenítését.
5. Összetevõi a bõrt puhítják. 
6. Erõsíti az immunrendszert. 
7. Fertõtleníti a nyálkahártyát. 
8. Kíméletes hashajtó.

Méhek élete – a MÉZ címmel rajzpá-
lyázatot hirdettem az általános iskolás
alsó tagozatos diákok számára. A pályá-
zat célja, hogy a résztvevõ diákok az al-
kotások létrehozásán keresztül jussa-
nak minél több ismerethez, a méz és
méhecske területén.
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MMiillyyeenn pprrooggrraammookkaatt nnyyúújjtt aa MMûûvveellõõddééssii HHáázz??



A zsûri döntése szerint:
Az 11. éévfolyamban 
I. helyezett: Szabó Mirtill
II. helyezett: Király Vanessza
III. helyezett: Szabó Flóra
III. helyezett: Verbóczki Jázmin

A 22. éévfolyamban 
I. helyezett: Székely Péter
II. helyezett: Görey Viktória
III. helyezett: Jenei Kristóf

A 33. éévfolyamban 
I. helyezett: Mészáros Luca
II. helyezett: Czigler Dorina
III. helyezett: -
Különdíj: 3/a
Különdíj: 3/b

A 44. éévfolyamban 
I. helyezett: Erdõs Zsolt
II. helyezett: Balog Zsóka
III. helyezett: Oláh Beatrix
III. helyezett: Máday Zsombor

És még egy gondolat a mézhez –
Sokan vvannak, aakik úúgy sszeretik aa
mézet, mmint MMicimackó. 

Vagyis kkenyér ssemmi sszín aalatt nnem
kell hhozzá. 

Meghívó
Szeretettel meghívjuk önt és

kedves családját 2014. ááprilis 110-één
17 óórára a mûvelõdési házba Író-
olvasó találkozóra. 

Molnár PPéterné: „„…a rróna, hhol
születtem” AA PPETÕFI –– SSZÜLÕHELY-
VITA kkönyvbemutatójára. További fel-
lépõ Mini Pool együttes.

Programfelhívás! 
Karcag város alpolgármestere „A

legszebb kkonyhakertek” –– MMagyaror-
szág llegszebb kkonyhakertje program-
ban való részvételre buzdít mindenkit,
aki szeret növényekkel foglalkozni és
szeretné megmutatni, hogy milyen
ügyes kertész.

Sajnos gyakori, hogy még a legki-
sebb, pár utcából álló falvakban is a
kerteket füvesítik és a lakók csak virá-
gokat gondoznak, füvet vágnak. 

Ezen a tendencián változtat a prog-
ram, hiszen bárki képes lehet az önel-
látásra, egy kis munkával, odafigye-

léssel egészséges zöldséget tud le-
tenni a családi asztalra. 

A pprogram ccélja 
• Megváltoztatni a lakosság elmúlt

évtizedekben kialakult szokását, mi-
szerint lakóházuk udvarán, kertjeikben
kizárólag füvet nyírnak, virágos dísz-
kertet gondoznak.

• Szemléletváltás.
• Visszaadni a vidék régi arculatát. 
• Ösztönözni a lakosokat, hogy ud-

varukon, kertjükben termeljék meg ma-
guk és családjaik számára a konyha-
kerti zöldségeket – szemlélet átadás.

• Fejleszteni az öngondoskodást,
önellátást.

• Feléleszteni a szinte feledésbe
merült hagyományos népi kertkultúrát
– értékátadás. 

• Generációk közötti hidakat építeni. 
• Erõsíteni az összefogást, egymás

megsegítését – közösségfejlesztés.
• Hasznos szabadidõ eltöltés meg-

tanítása – aktív nyugdíjas, idõskor biz-
tosítása.

„A llegszebb kkonyhakertek” hhelyi, tte-
lepülésszintû pprogramban vvaló rrész-
vétel ffeltételei:

• az illetõ a programhoz önként kí-
ván csatlakozni, 

• rendelkezik saját tulajdonú vagy
számára megmûvelésre átengedett
balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel,
földterülettel, ahol 

• konyhakerti zöldségeket/gyümöl-
csöket termeszt.

Kategóriák:
* Balkon – erkélyen kialakított 
* Mini – 50 m2-ig 
* Normál – 50 m2 felett 
* Zártkert 1. – Zöldséges 
* Zártkert 2. – Gyümölcsös 
* Zártkert 3. – Vegyes 
* Közösségi – szervezetek, csoportok 

Elvárások –– bbírálati sszempontok:
– Minimum 5 féle növény/gyümölcs 
– Balkonon 5 edény – 3 féle növény 
– Rendezett környezet 
– Öko-módszerek alkalmazása 
– Permetezésnél – permetezési

napló 
– Öntözés esetén – csapadék-

gyûjtés 
– Gyommentes, gondozott kert 
– Technológiák 

– Komposztálás 
– Madárbarát kert 
– Másod- / harmadvetés 
– Minõségi növények 
„A legszebb konyhakertek” helyi

versenyt minden település maga foly-
tatja le. A helyi eredmények alapján a
települések zsûrije jelölhet kertmûve-
lõket az országos megmérettetésre, a
Magyarország legszebb konyhakertje
díjra.

Az országos zsûri döntése alapján
a díjak átadására minden évben egy
jeles rendezvényen kerül sor. 

Csatlakozzunk minél többen a pá-
lyázathoz!

Mészáros SSzilvia
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Múzeumi hhírek
Az elmúlt években a szalkszent-

mártoni Petõfi-házat Farkas Lajos
múzeumigazgató úr vezette, közel
17 évig.

Megpályázta és elnyerte a Duna-
újvárosi Intercisa Múzum igazgatói
posztját és 2014. január 1-jével az
EMMI minisztere, Balog Zoltán kine-
vezte múzeumvezetõnek.

Reméljük ott is sikereket fog el-
érni, de ne legyünk elkeseredve, a
„mi” Petõfi-házunk ugyanígy virág-
zik.

Várunk minden helybeli, környék-
beli érdeklõdõt, aki kíváncsi, hogy
élt itt Petõfi Sándor, magyar költõ,
forradalmár, nemzetünk hõse.

Felhívjuk a kedves látogatók, ér-
deklõdõk figyelmét arra, hogy a mú-
zeum ivó helyisége és udvara pol-
gári esküvõre, vendégvárásra és
más egyéb rendezvényre is kibérel-
hetõ. Szeretettel várunk mindenkit!

Pápai GGabriella

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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Egyházi – Anyakönyvi hírek

Torony, aamely öösszedõlt…
Olvasmány:  Lukács 13, 4-5
Nem számít az, hogy ki mit alkotott? Ki kicsoda? Kinek

mije van? 
Igazságtalannak érezzük, ha hirtelen megváltozik valami

körülöttünk, igazságtalannak, ha vége van életnek, vagy le-
hetõségnek az életben… 

Nem lehetne még egy kicsit késleltetni? Nem lehetne
elébe menni? Megváltoztatni? Hát mindaz, amire eddig el-
jutottunk technikailag, emberismeretben, történelemben
nem elég arra, hogy váratlanokat kiküszöböljünk? 

Jézus idejében egy torony dõlt össze Siloám tava mel-
lett. Egy védelmi torony lehetett, amit nem sikerült befejez-
ni. Talán statikailag nem volt megfelelõ, talán a talajt terhel-
ték meg túlságosan, talán a kötõanyagokkal volt gond. Le-
hetett sok hiba, mulasztás. 

Jézushoz a már megtörtént ténnyel rohannak az embe-
rek: hát nem hallottad, hogy összedõlt egy torony, és maga
alá temetett tizennyolc embert? Hát most erre adjál választ
– megérdemelték? Bûnösebbek voltak a többieknél? Miért
engedte meg ezt Isten? 

Mi olyan könnyen elmerengünk ismeretlen, távoli embe-
rek életének mérlegelésén, értékelésén. Sõt szeretünk Is-
tennek is tanácsokat adni: hogyan kellett volna cseleked-
nie, segítenie…  A mi életünkben is  annyi torony összedõlt
már!

Olyan érdekes, mintha Jézus arra kérné válaszként a
hallgatóságot, hogy üljenek Isten ítélõszékébe egy kis idõ-
re… És én, ha ott kellene ülnöm, mit tennék? Hogyan ítél-
nék? Ismerve a saját életem visszáját, fonákját? Belelátva
Isten szemével az emberek szívébe, indítékaiba? Vegyem
csak ujjamra, kit ítélnék, és mire ítélnék? 

Isten azt választotta, ott a maga ítélõszékében, hogy
nem akar senkit elítélni. Ezért magát ítéli el, Jézus Krisztus-
ban, és ez az ítélet halálos, valóságos ítélet volt. 

De az is különös ebben a történetben, hogy Jézus nem
ad egyértelmû választ a felháborodott, megrökönyödött
embereknek. Furcsa ez, hiszen mi olyan magától értetõdõ-
en szoktunk felkapni – akár a világ másik felén történtekrõl
is – kósza híreket, fél információkat – teljes igazságként
továbbadva!

Jézusnak más a hozzáállása. Õ nem akarja kitárgyalni a
tizennyolc ember tragédiáját. Nem akar rágódni rajta. Nem
állít, nem mond meg semmit. 

Csak annyit kérdez csöndesen: TE hol tartasz? VELED
mi van? 

Alföldy-BBoruss DDániel

Temetõi KKözlemény
Felhívjuk aa llakosság ffigyelmét, hogy a 25 évnél régeb-

ben megváltott sírhelyek úújraváltásáról gondoskodjanak
a Lelkészi Hivatalban!  A meg nem váltott sírhelyek fölött
az Egyházközség rendelkezik, felszámolásukról, újra ér-
tékesítésükrõl gondoskodik.

Felhívjuk aa llakosság ffigyelmét, hogy a temetõben el-
helyezett értéktárgyakért a temetõ tulajdonos és temetõ
fenntartó nem vállal felelõsséget. 

Születések
Magos MMátyás FFerenc (2013. 09. 05.)

a.n.: Németh Brigitta Ilona
Somogyi GGergõ (2013. 09. 11.)

a.n.: Kósa Edit
Kenéz KKoppány (2013. 09. 18.)

a.n.: Horváth Brigitta
Koncz BBianka (2013. 09. 28.)

a.n.: Tóth Judit
Jakab HHanna (2013. 10. 02.)

a.n.: Zsolnai Beáta
Szabó ÁÁdám (2013. 10. 29.)

a.n.: Gergely Mária Ida
Bangó BBálint DDöme (2013. 12. 23.)

a.n.: Thamó Emõke Andrea
Durvay NNikolett (2013. 12. 30.)

a.n.: Fekete Bernadett
Ács EElza (2014. 01. 03.)
a.n.: Zsinkó Márta Rita

Jakab BBence (2014. 01. 13.)
a.n.: Jakab Edina

Erdõs GGábor (2014. 01. 28.)
a.n.: Lovas Eszter 

Házasságkötések
2013. december 4. 

Bérces GGábor éés PPonty ÉÉva AAnita
2014. január 11. 

Vincze LLajos IIstván éés CCzirkó BBrigitta

Elhunytak
Márton GGyörgy (1954.05.18.) Elhunyt: 2013.09.08.
Kolman SSándor (1928.06.28.) Elhunyt: 2013.09.14.
Saly GGábor LLajos (1954.09.04.) Elhunyt: 2013.10.06.
Gágyor FFerencné (1934.07.01.) Elhunyt: 2013.10.11.
Vendlóczki GGyörgyné (1949.05.18.) Elhunyt: 2013.10.13.
Csõsz MMária LLujza (1961.05.24.) Elhunyt: 2013.10.17.
Horváth JJózsef (1944.06.20.) Elhunyt: 2013.10.30.
Szabó LLajos (1927.04.02.) Elhunyt: 2013.11.05.
Matics GGáborné (1920.09.14.) Elhunyt: 2013.11.19.
Móricz LLászló (1951.08.08.) Elhunyt: 2013.11.23.
Szekeres SSándor (1949.01.28.) Elhunyt: 2013.11.30.
Németh GGizella MMargit (1970.02.21.) Elhunyt: 2013.12.06.
Borbély PPál (1922.12.13.) Elhunyt: 2013.12.12.
Borbély KKároly (1938.07.09.) Elhunyt: 2013.12.18.
Kenesei BBálint (1923.04.22.) Elhunyt: 2014.01.02.
Csonka LLajosné (1934.10.03.) Elhunyt: 2014.01.12.
Hõs JJózsef LLajos (1944.05.20.) Elhunyt: 2014.01.21.
Mészáros JJánosné (1922.09.25.) Elhunyt: 2014.01.21.
Zsolnai LLászló (1961.01.11.) Elhunyt: 2014.01.24.
Szabó LLászlóné (1930.12.05.) Elhunyt: 2014.02.03.
Mészáros SSándor (1982.12.05.) Elhunyt: 2014.02.05.
Juhász JJutas JJózsef (1948.01.27.) Elhunyt: 2014.02.10.
Sztojka ZZsuzsanna (1955.09.26.) Elhunyt: 2014.02.12.
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Sporthírek

Egy kis betekintés a sportegyesület
életébe, jelenébe, jövõjébe: junior csa-
pataink erõteljes menetelésben van-
nak, mind az edzések, mind a bajnok-
ságok és nem utolsó sorban az ered-
mények tekintetében. A jelenlegi rác-
kevei bajnokság õszi fordulóit, mind-
két korosztályunk az elsõ helyen zár-
ta. Készülünk a tavaszi fordulókra, re-
ményeink szerint nyár elején a bajnok-
ság utolsó fordulóit hazai pályán,
Szalkszentmárton sportpályáján újabb
két bajnoki címmel zárjuk. Persze ad-
dig még „sok víz lefolyik a Dunán”, de
az esélyeink jók, és edzéseken dolgo-

zunk tovább az elsõ helyek megtar-
tása érdekében. Tavasszal a 14 éves
korosztály újabb bajnokság elé néz,
ahol már nagyon komoly sportfelsze-
relési díjak várnak a gyõztesre. Bele-
vágunk!

Pár szó az új sportpálya építésérõl:
Az alap munkálatokon túl vagyunk, a
talajelõkészítés megtörtént, és 200 kg
fûmag bevetésre került. Elültettünk
többek között 60 facsemetét is, de to-
vábbi csemeték ültetése még hátra
van. A környék építgetése, szépítgeté-
se még folyamatban van, amiben pa-
dok, asztalok kihelyezése, szalonna-

sütõhely és bográcsozó építése is
szerepel. Szeretnénk kihelyezni ping-
pongasztalt és egyéb sportolásra al-
kalmas eszközöket is, bízva benne,
hogy minél többet veszik majd igény-
be és lelik örömüket benne. Szeret-
ném megköszönni a pályaépítésben
eddig résztvevõ társadalmi munkások-
nak, valamint a Polgármesteri Hivatal-
nak a segítségüket és a hozzáállásu-
kat. A képen Õk láthatók és pillanatok
a munkafolyamatokból.

Egyesületünk egyre nagyobb isme-
retségre és népszerûségre tesz szert.
Bizonyítják ezt az egyre több meghí-
vások más települések sportklubjaitól.
Meghívást kaptunk Soltról, Ráckevé-
rõl, Kunszentmiklósról, Halásztelekrõl,
Inárcsról, Szigethalomról stb. Jegyez-
nek, szeretnek minket. Kitûzött célunk
a fejlesztés, további játékosok, sporto-
lók verbuválása, sportoltatása.

Természetesen az egyesület tervei
között nem csak labdarúgás szerepel.
Szeretnénk családi sport, és egyéb
programokat is. Az új pálya és annak
környéke tökéletesen alkalmas lesz
ezek lebonyolítására is!

Egy kis statisztika

A Szalk.K.S.E. juniorok eddigi mér-
kõzései, eredményei a megalakulásuk
óta eltelt másfél évben, beleértve
edzõmérkõzéseket, barátságos talál-
kozókat, Mikulás kupákat is:
Mérkõzések száma: 35
Nyert mérkõzések: 24
Elveszített mérkõzések száma: 8
Döntetlen: 3
Lõtt gólok száma: 173
Kapott gólok száma: 74
Helyezések: 
2012-2013. évi U-14 Bajnoki cím
Három 3. helyezés Mikulás kupákon
Egy 2. helyezés Halásztelki barátsá-
gos tornán
2013-2014. évi bajnokság állása a
tavaszi fordulók elõtt:
I. Szalk.K.S.E. junior U-11
I. Szalk.K.S.E. junior U-14
HAJRÁ SZALK!

Vinczellér CCsaba

SSZZAALLKKSSZZEENNTTMMÁÁRRTTOONN KK..SS..EE..
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Hírek

A vadászat egyidõs az emberiség-
gel, ez elfogadott tény. Sokan, sokféle-
képpen meghatározták már, hogy mi is
a vadászat. Ezek közül szeretnék egy
párat megosztani a Kedves Olvasóval:

– erdõzúgás és vadûzés, de egyre
inkább erõzúgás,

– õsi élelemszerzési ösztön,
– a természet megismerése utáni

vágy,
– sport, szenvedély, hobby…
Természetesen a vadászatot ellen-

zõk meghatározása nem mindig hízel-
gõ, szerintük:

– státuszszimbólum,
– lõdühöncök, szadisták, dologtalan

férjek unalomûzõ szórakozása…

Véleményekrõl, ellenvéleményekrõl
nagyon régen folytatnak már vitát. Egy
biztos, a vadászat az egy életforma is,
amely meghatározza a mindennapi te-
vékenységünket. A vadász ösztönösen
keresi a munkahelyén, az üzleti élet-

ben, a baráti körben is a hasonló szen-
vedélyt folytató társakat. A közös ér-
deklõdés életre szóló barátságokat
hoz létre.

Így van ez a helyi vadásztársasá-
gunknál is. Elõdeinktõl tanult etikus vi-
selkedésformát megtartva, azt tovább
ápolva alakítjuk kis közösségünk éle-
tét. Gazdag múlttal rendelkezõ társa-
ság vagyunk. A ’70-es, ’80-as években
országos hírnévre tettünk szert. A vi-
lágban elismert vadászati szakembe-
rek jártak hozzánk vadászni, volt kitõl
tanulnunk. Ezekben az években több-
ször elõfordult, hogy egy-egy vadásza-
ton tetemes mennyiségû fácánkakas
került terítékre. Azóta megváltozott sok
minden, a vad élõhelye nagyon leszû-
kült. Eltûntek a régi tanyahelyek, az út
menti erdõsávok, amik az apróvad
szaporodásához szükséges feltétele-
ket biztosították. Említhetném még a
mezõgazdaságban bekövetkezett vál-
tozásokat, a nagy teljesítményû, gyors

mezõgazdasági gépeket, melyek elõl a
vadnak nincs esélye a menekülésre. A
sokszor eltúlzott, egyoldalú természet-
védelmi törvényrõl már említést sem
kívánok tenni.

Társaságunk az említett nehézsé-
gek ellenére is eredményes vadász-
szezont tudhat maga mögött. Köszön-
hetõ ez tagjaink önzetlen, lelkiismere-
tes munkájának. Jó társaság hírében
állunk, szerintem ez így is van. Meg is
teszünk érte mindent, hogy továbbra is
így maradjon. Mi nem követtük el azt a
hibát, hogy pusztán pénzéért, vagy be-
osztásáért bárkit is felvegyünk a tag-
jaink sorába.

A vadászati kultúra ápolására nagy
hangsúlyt fektetünk. Több tagunk
megtanult kürtölni, így a régi hagyo-
mányt ápolva, a terítékre került vadat
kürtszóval búcsúztatjuk.

Kovács ZZoltán
vadásztársasági eelnök

RRóólluunnkk,, vvaaddáásszzookkrróóll

Nem, ez nem egy reklám lesz.
Hazudnék? Talán egy kicsit. Mivel mi
írjuk, megemlítjük szolgáltatásainkat
is, de túlnyomó többségben az aktuális
gasztronómiai trendrõl lesz szó, ami
uralja hazánkat és egyébként is
sokunkban körvonalazódott már.

Jelenlegi helyzetünk megfogalma-
zása nem mondható könnyûnek, szin-
te lehetetlen, ugyanis ezen sorok írása
közben is folyamatosan bõvül a vá-
laszték, az alapanyagok köre, új re-
ceptek születnek. Számos étterem
összetettebb egységgé forrta ki magát
a versenyben maradás érdekében. Fo-
gadónk sem titulálható csak étterem-
nek, noha ez is a fõ profilja, de rendel-
kezik 180 fõ befogadására képes ren-
dezvényteremmel, ami esküvõk, cé-
ges ceremóniák, családi rendezvé-
nyek, borvacsorák, különbözõ bálok ki-
fogástalan helyszíne. Motellel, melyet
10 db légkondicionált, tv-vel ellátott
szoba alkot és éttermünk alatt elhe-
lyezkedõ sörözõvel. 

Van, hogy e bõ választék sem ele-
gendõ a vendégek szimpátiájának el-
nyeréséhez. Gazdasági helyzet, a vál-
ság (ami nem a pénz eltûnését, hanem
vándorlását jelenti, mégpedig a tisz-

tességes ember a károsult) nagy sze-
repet játszik ebben. Mert mi más, mint
az anyagi korlát, a legmeghatározóbb
szempont? Inkább otthon, mint étte-
remben tartjuk családi összejövete-
leinket, pedig ha jobban belegondo-
lunk abszolút nem kíméli jobban pénz-
tárcánkat. Az elhasznált energiák (víz,
gáz, villany), anyagok (fûszer, alap-
anyag, mosogatószer, szalvéta …),
készülõdésre-kiszolgálásra-romok el-
takarítására feláldozott drága idõ ki-
egyenlítetté teszi az „éttermi étkezés-
otthoni étkezés” mérkõzést.

Ezt figyelembe kell venni a vendég-
látónak, különbözõ szolgáltatásokkal
és kedvezményekkel kompenzálni,
ahogy mi is tesszük, legyen szó ren-
dezvényeinkrõl, családi napról (hama-
rosan), szezonális programokról (mint
a disznóvágás, grill terasz) vagy akár
az étlapon szereplõ étel és a menü
házhozszállításról.

Kutatási eredmények alapján a ma-
gyar ember csekély idõt szentel az étke-
zésre, az ízek kiélvezésére. A cél minél
gyorsabban letudni az étkezést. Teret
nyertek a gyorsétkezdék és preferáljuk is
õket. Igen, én is kedvelem, hisz az
ízfokozók páratlan élményben részesítik

az embert. Nincs azzal probléma, ha
beiktatunk ilyen étkezést is csak a rend-
szerességét hanyagoljuk. Valódi étket
otthon, de leginkább éttermekben fo-
gyaszthatunk, ami legalább olyan ízletes,
mint az elõbb említett gyorsétkek. 

A jelenlegi élet, melyet rohanva, be-
idegzõdésünk szerint, szabadon elkölt-
hetõ (diszkrecionális) jövedelem nélkül
élünk, nem engedi, hogy érvénye-
süljenek a reformkonyha alapelvei, me-
lyek tömören a következõk: változatos
étrend, tiszta alapanyagok, cukor-
mentesség, gluténmentesség, zsírsze-
génység, sok zöldség-gyümölcs (vita-
minok, rostok), természetes alapanya-
gok (vegyszer és mesterséges anyag
nélküli). Ugyanis ezek be nem tartása
nagymértékben elõsegíti a telt idomok,
rossz közérzet, fáradékonyság, erõtlen-
ség, cukorbetegség kialakulását. 

Mozduljunk ki otthonról, fessünk
színt életünkbe, vigyük el kedvesein-
ket ebédelni-vacsorázni, együnk igazi
táplálékot, mert az élet túl rövid ahhoz,
hogy rossz ételeket és italokat fo-
gyasszunk…

Sikerekben, ízletes ételekben gaz-
dag jövõt kíván a Szalki Fogadó csa-
pata!

SSzzaallkkii FFooggaaddóó –– GGaasszzttrroo TTrreenndd



AAggrrooffeeeedd KKfftt..AAggrrooffeeeedd KKfftt..
Szalkszentmárton település határában, Szabadszállás

felé haladva láthatja az arra haladó Magyarország, sõt Kö-
zép-Európa egyik legdinamikusabban fejlõdõ vállalatának
üzemét. Az Agrofeed KKft.-t a környezõ Bács-Kiskun megyei
települések lakóinak nagy része jól ismeri, hiszen közel 100
családnak nyújt már lassan 10 éve biztos forrást megélhe-
téséhez. Mint jelentõs adózó, a vállalat hozzájárul Szalk-
szentmárton település fejlõdéséhez is. 

A 100%-ban magyar tulajdonban lévõ vállalkozás fõ pro-
filja állati takarmánykiegészítõk, premixek, koncentrátumok
és késztakarmányok gyártása és forgalmazása. A fõ vo-
lument a premixféleségek képezik, melyek a haszonállatok
létfenntartásában és fejlõdésében nélkülözhetetlen vitami-
nok, ásványi anyagok, enzimek, aminosavak keverékei. A
kft. szakemberei a technológiában alkalmazott formulákat
az állatok fajta és korcsoport szerinti szükségleteinek meg-
felelõen állítják össze, költségoptimalizálásra alkalmas
szoftver segítségével. A 2001-ben alapított vállalkozás –
mûködésének 12 éve alatt – piacvezetõvé vált a hazai pia-
con, emellett nagyon szilárd külpiaci pozíciókat vívott ki ma-
gának. Az Agrofeed Kft. Magyarország egyik legjelentõ-
sebb mezõgazdasági-élelmiszeripari exportõre, árbevételé-
nek 60%-a származik külföldi értékesítésbõl. 

A gyõri székhelyû vállalat az elmúlt négy évben megdup-
lázta eladásait, 2013. évi árbevétele megközelíti a 20 mil-
liárd forintot. A foglalkoztatottak száma összesen 200 fõ,
melybõl a felsõfokú képzettséggel rendelkezõk aránya
meghaladja a 30%-ot. A belga illetõségû Van Aarsen fõ
technológiai elemeit tartalmazó, korszerû, teljesen automa-
tizált gyártóüzem 2005-ben épült EU-támogatással, majd
2009-ben saját erõs beruházással tovább bõvült, moderni-
zálódott. A vállalat évente több mint 60 ezer tonna terméket
gyárt és forgalmaz. Ez 3,5 millió tonna késztakarmány elõ-
állításához elegendõ, amely majdnem a teljes magyar ta-
karmánygyártás volumenének felel meg. 

A tulajdonosok stratégiai célként tûzték maguk elé, hogy
cégüket jelentõs európai vállalattá fejlesszék. Ma az Agro-
feed öt céget magába foglaló multinacionális cégcsoport,
amely Magyarország mellett számos európai országban

rendelkezik érdekeltségekkel. Oroszországban és Ukraj-
nában több mint 10 éve mûködõ leányvállalatok segítik az
értékesítési munkát, a piaci pozíciók megszilárdítását. Az
utóbbi évek jelentõs fejlesztéseinek eredménye a tudo-
mányos háttér fejlesztése céljából létrehozott Vivafarm kí-
sérleti és Vivagen szaporodásbiológiai központok. A premix
gyártás és értékesítés mellett az Agrofeed partnerei részé-
re jelentõs, ingyenes szaktanácsadói hálózatot mûködtet,
mellyel hozzájárul termelésük eredményességének javu-
lásához.

A tulajdonosok hitvallá-
sa szerint a jövõ azoké a
cégeké, amelyek a szabad
piacra termelve árban és
minõségben fel tudják ven-
ni a versenyt európai ver-
senytársaikkal. Ehhez sok
tényezõnek kell együtte-
sen mûködni. A magyar tu-
lajdon, a saját gyártás, a
korszerû technológia, a fo-
lyamatos fejlesztések, a
nagyon erõs szakember-
gárda, a sokéves tapaszta-
lat, a jelentõs export, a
nagy volumenek, a folya-
matos növekedés és sok

ember szorgalmas, kitartó munkája. Ezek képezik az Agro-
feed eredményességének alapjait is.

A vállalat managementje szilárdan elkötelezett a további
növekedés és a fejlesztések iránt. Ennek megvalósítására
három fontos irányt jelöltek
ki. Elsõként külföldi gyártó-
bázisok létrehozását, mely-
nek elsõ lépcsõje egy orosz-
országi üzem megépítése.
Másodikként az export ér-
tékesítés kiterjesztését új
régiókra – elsõsorban Kö-
zel-Keletre, Észak-Afriká-
ba. Harmadikként pedig az
innováció, a tudományos
háttérmunka további erõsí-
tését, melynek következõ
eleme egy saját baromfi kí-
sérleti központ megépítése
lesz.
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IIssmméétt sseeggíítteetttt aa SSzzeerreetteett HHeeggeeddûûssee
A Szalkszentmártoni Kisbíró 2013. októberi számában Alföldy-Boruss Dániel lelkész úr köszönetet mondott Mága Zoltán

Mûvész Úr segítségéért, hogy a gyönyörû szeptember 15-i jótékonysági koncert bevételével támogatta a harang – óra-
szerkezet javítását. Idézzük fel képekben a szép élményt!
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