
III. éévfolyam 22. sszám, 22014. sszeptember Ára: 200 FFt Az újság fejlapot Fodor Eszter tervezte.

Sajnos rossz hírrel kell kezdenem a
fontosabb események ismertetését,
ugyanis március 10-én egy nagyon
gyors lefolyású betegség után elhunyt
községünk jegyzõje, Tóth Ferenc, aki
28 éven keresztül végezte lelkiismere-
tes munkáját községünkben. Halálhíre
megdöbbentett mindenkit, hiszen mint
jegyzõ közismert ember volt, a falu ap-
raja-nagyja valamilyen formában kap-

csolatban volt vele. A rábízott feladato-
kat mindig lelkiismeretesen végezte el.

Akkor döbbentünk rá, mennyire
összetett, olykor hálátlan feladat az
övé, amikor nekünk kellett megbirkózni
a sok problémás üggyel!

De az élet megy tovább, és így egy
pályázat kiírása után, május 1-jétõl új
jegyzõje lett Szalkszentmártonnak,
Halászné dr. Borbély Anett személyé-

ben. Falunkban élõ, tõsgyökeres szal-
kit sikerült kiválasztani a jegyzõi állás-
ra. Az eddig eltelt idõ alapján látszik,
hogy egy szorgalmas, lelkiismeretes
emberre bíztuk ezt a felelõsségteljes,
embert próbáló feladatot. Sok sikert kí-
vánok a munkájához Jegyzõ Asszony!

Nemzeti ünnepünk, március 15-e a
tavalyi hóviharos idõhöz képest szép

(Folytatás a 2. oldalon)
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tavaszi ünnepség keretében került
megrendezésre. Az ünnepi beszédet
Dr. Raffay Ernõ történész professzor
tartotta, mely után a Petõfi-ház falán és
a Petõfi-szobornál koszorúzással em-
lékeztünk meg a márciusi ifjakról és a
lánglelkû költõrõl, Petõfi Sándorról.

Március hónap végén tudtuk meg,
hogy nyert a Mûvelõdési Ház energe-
tikai felújítására benyújtott pályáza-
tunk, melynek keretében 25 millió fo-
rintot kaptunk a hõszigetelésre (10
cm-es Nikecell), az összes ajtó, ablak
cseréjére (mûanyag ajtók, ablakok),
valamint a tetõszerkezet hõszigetelé-
sére (12 cm vastagságú hõszigetelõ
hab). A pályázati pénzen felül az Ön-
kormányzatnak még 6 millió forintnyi
önrésszel kellett hozzájárulnia a kor-
szerûsítéshez, de megérte, hisz jelen-
tõs mértékben tudjuk csökkenteni a
néha 200.000 forintos havi gázszám-
lát. Remélem a külsõ felújítás egy bel-
sõ tartalmi változást is generál és sok
minõségi rendezvény, kulturális ese-
mény fogja szolgálni a község lakos-
ságát!

A tavasz folyamán döntött a képvi-
selõ-testület a községünkben mûködõ
civil szervezetek támogatásáról, 2 mil-
lió forintot különítettünk el a költségve-
tésbõl számukra! Szintén 2 millió fo-
rintnyi összeg áll rendelkezésre ebben
az évben a lakossági járdaprogramra,
melynek keretén belül biztosítjuk a
szükséges sóder, valamint cement
mennyiséget a járdák elkészítéséhez.
Tavaly kezdõdött ez a program és lát-
va a népszerûségét, felemeltük a rá-
fordítható összeget. Reméljük, hogy
az így a lakosság által elkészített jár-
dákra jobban vigyáznak majd és nagy-
súlyú jármûvekkel nem teszik idõnap
elõtt tönkre azokat. A programot jövõre
is folytatni szeretnénk!

Május 1-jén zeneszóra ébredt a
község. A faluközpontban rendezett
majális elõtt Nagy János fogatán Bíró
György, Fodor Benjamin, Hodik
Zoltán, valamint Mezõ Sándor alkotta
zenekar szolgált zenés ébresztõvel.
Ezután egy kellemes napot tölthettek
a központban a résztvevõk. Szeren-
csére az idõjárás kegyes volt hozzánk
és a kellemes napsütés kitartott estig.

A hónap híre még, hogy pályázat út-
ján elfoglalta helyét Kugler Ferenc a
Petõfi Sándor Emlékmúzeumban, mint
szakképzett muzeológus. Sok sikert

kívánok munkájához és bízom benne,
hogy gyarapítani tudja múzeumunk
értékeit.

Szintén májusban kezdtük el a piac-
tér és a hozzá vezetõ járda térkövezé-
sét, amelyek mára már elkészültek.
Mintegy 1000 m2-es felületrõl van szó.
Remélem, hogy az új, immár sármen-
tes terület kulturált környezetet biztosít
az árusoknak és a vevõknek is. Itt em-
líteném meg a Petõfi-szobor mögötti
járda elkészültét is. Természetesen
mindhárom beruházás munkálatait a
községháza dolgozói és a közmunká-
sok végezték. A finanszírozást önerõ-
bõl kellett megvalósítani, 7,5 millió fo-
rint értékben. Ebbõl az összegbõl egy
új buszmegállót is építünk a piactér
sarkán, amely elkészülte után szeret-
nénk megszüntetni az iskola elõtti ve-
szélyes útkeresztezõdésben levõ
megállót, valamint a húsbolt melletti
megállót is. Hasonló stílusban építjük
ezt is, mint a már elkészült 8-at.

Június 4-én Trianoni megemléke-
zést tartottunk az Országzászlónál, ez
a nap a nemzeti összetartozás napja
is. Tudom, ez a megemlékezés nálunk
még nem rendelkezik nagy hagyo-
mánnyal, de úgy érzem, hogy szoro-
san kapcsolódik a Magyar Nemzet tör-
ténelméhez és napjainkban a határon
túli magyarsághoz való kapcsolatunk
elmélyítése végett is fontos számunk-
ra. Bízom benne, hogy jövõre még
többen leszünk!

A nyár folyamán sikerült pályázati
úton bõvíteni a már meglevõ 6 db ka-
merából álló térfigyelõrendszert újabb
7 db kamerával. Az elsõ körben saját
pénzbõl gazdálkodtunk és a faluba be-
vezetõ utakra helyeztük a hangsúlyt.
Ez az újabb, pályázati pénzbõl megva-
lósuló lépés a játszóterek, a temetõ, a
faluközpont és az iskola bejárata vé-
delmét szolgálja. Ezen kívül lesz egy
rendszámfelismerõ, automatikusan
jelzõ, riasztó kamera is! Ezt az új pá-
lyázatot azért nyerhettük meg, mert
elõtte áldoztunk 3,7 millió forintot az
elsõ 6 kamera telepítésére. Remélem
nõ a közbiztonság a faluban a kame-
rák látóterében, hisz minden ese-
ményt tárolnak a felvételek és ezek az
anyagok a rendõrségen visszakeres-
hetõk több nap elteltével is. Bízom
benne, hogy elkerülik a falunkat a nem
várt „látogatók”!

Sikeresen lezajlott a hagyományos

motoros találkozó is a Körtóban. Több
mint száz motoros töltötte a hétvégét
falunkban. Rendbontásra az idén sem
került sor, bizonyítva, ha akarnak az
emberek, tudnak úgy viselkedni, hogy
az senkit sem zavar. Sokan féltek at-
tól, hogy a frissen létrehozott focipálya
esetleg kárát látja a nagyszámú ven-
dégnek, de a szervezõk ügyesen elke-
rítették a pályát és volt hely bõsége-
sen a sátrazóknak, árusoknak és min-
den kedves vendégnek, aki részt vett
a 2 napos rendezvényen. A szokásos
motoros felvonulást az idén is szép
számmal tekinthette meg a község la-
kossága.

A Petõfi Múzeumban új szervezés-
ben került megrendezésre a Múzeu-
mok éjszakája címû rendezvény,
mely során többek között régi hasz-
nálati eszközöket bemutató kiállítást,
valamint táncbemutatót is láthattak
az érdeklõdõk. Lángos és borkóstoló
tette még emlékezetesebbé az egész
délutános programot. A felszolgált
finomságokat a múzeum alkalmazot-
tai sütötték a szabadkéményes kony-
hában.

Augusztusi hír még a Körtóban lét-
rehozott új focipálya felavatása is. Ifjú-
sági és öregfiúk labdarúgó torna kere-
tében került sor az átadásra. Az új pá-
lya ötlete és a munka oroszlánrésze
Vincellér Csaba érdeme, aki fáradtsá-
got nem kímélve vett részt a munkák-
ban és a szervezésben is. Köszönet
érte! Köszönet még a sok önkéntes
munkát végzõ focirajongónak is, akik
szintén segítették a pálya és szabad-
idõpark létrehozását! Természetesen
az önkormányzat is hozzájárult a kivi-
telezéshez gépek és munkások bizto-
sításával.

A nyári és a kora õszi idõszak fela-
data lesz a vasbolt elõtti park és szö-
kõkút együttesének befejezése. A szö-
kõkút a régi kút helyére épül, mellette
park létesül és padok kerülnek elhe-
lyezésre. Éjszakai megvilágítása is
lesz a szökõkútnak. Ezt a beruházást
önerõbõl teljesítjük.

A telepi óvoda elõtt elkészült a járda
110 méter hosszúságban. A munkát a
Mezõ utca felé folytatjuk.

És ha már járdánál tartunk: mikor
ezt az újságot olvassák, remélem kész
lesz a Zrínyi utcai járda is, mintegy
450 méter hosszan. Az az igazság,
hogy sok dologba kezdtünk bele a
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nyáron. Az esõs idõjárás miatt és mert
véges az a szakembergárda, aki alkal-
mas a minõségi kivitelezésre, csúsz-
tak a határidõk, de az õsz beállta elõtt
minden kültéri munkát be fogunk fe-
jezni!

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep
és 17. falunap is a megszokott, szín-
vonalas programmal került lebonyolí-
tásra. Az ünnepség elején még esett
az esõ, így át kellett pakolni a közön-
ség székeit a színpad melletti fedett
szín alá, de a szórakoztató programo-
kat már kellemes napsütésben néz-
hette végig a nagyszámú közönség.
Nemzeti Ünnepünket az idén jelenlé-
tével megtisztelte Tellér Gyula minisz-
terelnöki fõtanácsadó, Salacz László
országgyûlési képviselõnk és dr.
Horváth Erzsébet lelkipásztor, egyete-
mi docens, falunk szülötte is. Nagyon
jól érezték magukat a vendéglátó,

Szalkszentmárton jóvoltából. A jövõ-
ben is számítunk barátságukra és se-
gítségükre! Várjuk Õket jövõre is! Ha-
gyományos, ízletes szalki birkapörköl-
tet 9 bográcsban fõztek és még vad-
disznópörkölt is került az asztalokra a
Vadásztársaság jóvoltából. Köszönet
érte!

Az idén Zsinkó Emil, valamint Tóth
Ferenc (posztumusz) kapta meg a
Szalkszentmártonért Érdemérmet. 

Zsinkó Emil kõfaragónak a több év-
tizedes, önzetlen munkát igyekeztünk
megköszönni, hisz még felsorolni is
nehéz lenne, mi mindenben segítette
községünk szépítését teljesen önzet-
lenül. Köszönjük Emil!

Augusztus végére fejezõdött be a
cikk elején említett Mûvelõdési Ház
felújítása. A telepi óvodára és az orvo-
si rendelõre van beadott pályázatunk
hõszigetelésre, nyílászárók cseréjére

és tetõfelújításra. Bízom benne, hogy
ezek befogadásra találnak és így kor-
szerûbbé válnak intézményeink.

Az õszre tervezzük még mintegy
100-120 db fa kiültetését az 51-es út-
ról bevezetõ, Hõsök terével szemben
levõ útszakaszra, a Zrínyi utcába, va-
lamint a faluközpontba.

A teljesség igénye nélkül ezek a
fõbb események, eredmények azok,
melyeket szerettem volna megosztani
a Kedves Olvasókkal. Tennivaló még
bõven akad. Remélem, hasonló haté-
konysággal sikerül megoldani az elõt-
tünk álló feladatokat is.

Az õszi betakarítási munkákhoz kí-
vánok mindenkinek jó termést és
egészséget, hogy nyugodtan nézhes-
sünk a tél elé!

Káposztás TTibor
polgármester
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Halászné ddr. BBorbély AAnett sszemé-
lyében mmájus óóta úúj jjegyzõje vvan kköz-
ségünknek. JJogi ttanulmányait aa KKároli
Gáspár RReformátus EEgyetem ÁÁllam-
és JJogtudományi KKarán vvégezte. AAz
egyetem uután nnem aa kkarriert, hhanem
elõször aa ccsaládot vválasztotta. FFérjhez
ment éés 55 éévet ttöltött ootthon 22 kkisfiá-
val. EEkkor mmég BBudapesten ééltek,
majd bbõ 44 éévvel eezelõtt hhazaköltöztek
Szalkszentmártonra. HHaza, mmert mmin-
dig iis eezt ttekintették ootthonuknak. EEh-
hez aa ffaluhoz éés aa kkörnyezõ ttelepülé-
sekhez ffûzik õõket aa ccsaládi kkötelékek,
de iide vvidékre hhúz aa sszívük iis. AA ggye-
rekekkel ttöltött éévek uután aa FFejér MMe-
gyei KKormányhivatal HHatósági FFõosz-
tályán, aazt kkövetõen aa DDunaújvárosi
Járási HHivatal SSzabálysértési OOsztá-
lyán ddolgozott. EEzután kközjegyzõjelölt-
ként eegy kkiskõrösi kközjegyzõi iirodában
tevékenykedett.

A jegyzõ asszonnyal Mészáros
Szilvia beszélgetett:

– MMiért ddöntöttél úúgy, hhogy ffeladod
közjegyzõjelölti ppályafutásod éés hhaza-
jössz ddolgozni?

– Nagyon nehéz döntés volt. Sze-
rettem közjegyzõjelöltként dolgozni és
egyáltalán nem gondoltam arra, hogy
munkahelyet kellene váltanom. Még
akkor sem, mikor meghallottam a saj-
nálatos hírt. Azonban sokan megke-
restek a falu lakói közül, hogy megpá-
lyázom-e az állást. Így utólag szeret-
ném megköszönni a belém vetett bi-
zalmukat és a bíztatásukat.

Több szempontból elõnyös, hogy
helyben dolgozhatok. Természetesen
nem kell naponta utazgatnom és több
idõm jut a családomra is, emellett pe-
dig örülök, hogy a megszerzett tudá-
som és tapasztalatom saját falum, kör-
nyezetem javára gyarapíthatom.

– MMi aa ffeladata aa jjegyzõnek?

– Jegyzõként feladatom az önkor-
mányzati munka törvényességének a
biztosítása, a polgármester és a képvi-
selõ-testület tevékenységének a szak-
mai segítése. A hivatal vezetõjeként
arra törekszem, hogy az ügyfelek elé-
gedettek legyenek és problémáikat a
lehetõ leghamarabb, minél rugalma-

sabban és ügyfélbarátabb módon
megoldjuk.

– MMilyen eemberi ttulajdonságok kkelle-
nek sszerinted aa mmunkakör bbetöltéséhez?

– Széleskörû szakmai ismeretekre,
kommunikációs készségre, emberis-
meretre van szükség elsõsorban. Ta-
nulással el lehet jutni egy szintre, de
kitartás és türelem is kell a sikerhez.
Lényegesnek tartom, hogy a jegyzõ
minden területen otthon legyen, átlás-
sa a feladatait, de mégse forgácsolód-
jon szét. Az eredményes munkához
szükség van egy jó csapatra is, ezért
tisztelet és köszönet a hivatal dolgo-
zóinak, akik szakmailag és emberileg
is kiváló kollégák és a munkámat min-
denben segítik.

– AAmint kkiderült, eelég ssokoldalú éés
összetett aa ffeladatod. JJut-ee iidõ aa ssok
munka mmellett aa mmagánéletre, aa ccsa-
ládra, eegy kkis kkikapcsolódásra?

– Mióta jegyzõként dolgozom, átér-
tékelõdött az életünk. Sajnos háttérbe
szorultak olyan dolgok, melyek koráb-
ban életvitelszerûen mûködtek nálunk,
mint pl.: kenyérsütés, sajtkészítés,
vajköpülés, szappankészítés, befõzés
stb. Nyilván, még most is, amit csak
lehet, magunknak készítek el, amit na-
gyon élvezek, és közben kipihenem a
munkahelyi fáradalmakat.

– HHa jjól ttudom, mmindezek mmellett
még aa hhelyi rreformátus ggyülekezet iis
életed rrészét kképezi?

– Ez így van. Jelenleg a gyülekezet
egyik kántora és presbitere vagyok.
Korábban vezettem az énekkart, részt
vettem a hittantáborok és a gyermek
istentiszteletek szervezésében is.

– MMilyen tterveid, eelképzeléseid vvan-
nak aa ffalu jjegyzõjeként?

– Nehéz erre válaszolni, mert a
jegyzõ csak a jogszabályok világában
tud mozogni. Elsõdleges feladatom,
hogy azoknak megfeleljek. A polgár-
mester az, aki a nagyobb ívû politikai
távlatokat látja. Fontosnak tartom,
hogy a polgármester biztonsággal tud-
jon támaszkodni a hivatalra, mely pe-
dig mindenben segítse az õ munkáját.
Így tudnak a tervek megvalósulni, így
tud a település fejlõdni.
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BBeesszzééllggeettééss kköözzssééggüünnkk úújj jjeeggyyzzõõjjéévveell
PETÕFI SÁNDOR 

EMLÉKKIÁLLÍTÁS
Május 1-jétõl kezdõdõen új dolgo-

zót köszönthetünk múzeumunkban.
Kugler Ferenc muzeológus Miskolc
mellõl érkezett: „2013-ban végeztem
a Miskolci Egyetem Bölcsészettudo-
mányi karán, mint muzeológus és
hadtörténész. Célom a gyakorlatban
is hasznosítani eddigi tanulmányai-
mat és ezáltal munkámmal hosszú-
távon, aktívan hozzájárulni a mú-
zeum ismeretterjesztõ és oktató
munkájához, Majsai Károly hagyaté-
kának gondozásához és a szalk-
szentmártoni Petõfi-kultusz ápolásá-
hoz.”

Erdõsné Lovas Eszter távollété-
nek ideje alatt Pápai Gabriella segíti
a múzeumi élet fellendítését. Tárlat-
vezetéseket tartunk, programokat
szervezünk és azon vagyunk, hogy
szorosabbra fûzzük a kapcsolatot a
környékbeli múzeumokkal, kulturális
intézményekkel. Minden kedves lá-
togatót szeretettel várunk!

Múzeumunkat érintõ fontosabb
események az elmúlt idõszakból:

– Május 17-én az úttörõszervezet
„40 éves a vándortáborozás” címû
eseményének adtunk otthont.

– Április 11-én „Húsvét óvodások-
nak” program keretében, többek kö-
zött húsvéti tojáskeresést szervez-
tünk.

– Június 21-én másodszor ren-
deztük meg a múzeumok éjszakáját.
A program nagy sikert aratott.

– Július 31-én megemlékezést
tartottunk a Petõfi-téri szobornál
Petõfi Sándor halálának 165. évfor-
dulója alkalmából.

– Július 4-én vendégül láttuk a
kecskeméti Honismereti Akadémia
tagjait.

– Augusztus 20-án a Múzeumba-
ráti Kör meghívásában láttuk vendé-
gül Simon M. Veronika festõmû-
vészt.

Elõre bejelentkezett vendégeink
részére igény szerint nagy szeretet-
tel készítünk kenyérlángost Hrúz
Mária konyhájában.

Kugler FFerenc 
muzeológus
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E kínai közmondással köszöntöm
az új tanévet. Reménnyel telve, vára-
kozással állunk itt a tanév elején, s bí-
zunk abban, hogy az új tanévben is
bátran, biztonsággal, töretlen elhiva-
tottsággal nevelhetjük, oktathatjuk a
jövõ nemzedékét. Szélesre tárjuk ka-
puinkat, s várjuk, hogy gyermekeink
belépjenek rajta. 

Ebben, a 2014/15-ös tanévben 181
diák tanul iskolánkban. Évek óta ta-
pasztaljuk sikereiket különbözõ körze-
ti, megyei, országos versenyeken,
amely egy biztos jelzés arra, hogy az
itt folyó pedagógiai munka továbbra is
magas szintû. Ennek ellenére tudjuk,
hogy nem tehetjük ölbe a kezünket, hi-
szen a tehetséggondozást továbbra is
fõ feladatunknak tekintjük. Ezért ebben
az évben is több mint 10 szakkörre je-
lentkezhetnek tanulóink. Folytatjuk a
kompetencia alapú oktatás meghono-
sítását. Másik fontos feladatunk a fel-
zárkóztatás, a tanulási nehézségekkel
küzdõk megsegítése. További 10 fog-
lalkozás segíti ezen feladataink meg-
valósítását.

A nyáron egy értékes kollégánktól
váltunk meg. Sasné Boldizsár Mária
Dömsödön folytatja pályafutását. Sze-
retettel és hálával gondolunk rá és
családjára. Sajnáljuk, hogy nélkülük
kell folytatnunk a munkát, de reméljük,
hogy új munkahelyén is feltalálja ma-
gát, és lányaival együtt ott is ilyen jó
közösségre lelnek, mint amilyen itt
volt. Munkáját részben Csaplár-Hõs
Hajnalka veszi át, aki GYES mellett jött
vissza hozzánk dolgozni. Köszönjük!

Kémia-biológia szakos kollégát üd-
vözölhetünk Kékesiné Szalai Dorottya
személyében. Õ családostól Kecske-
métrõl érkezett hozzánk. Sok szeretet-
tel köszöntjük õt is, s kívánjuk, hogy
érezze jól magát iskolánkban, Szalk-
szentmártonban.

Szeretettel köszöntjük iskolánkban
az óraadókat: Lippóy László a tassi is-
kolából, aki technikát és informatikát
fog nálunk tanítani, Svarkainé Mónus
Melinda Kunszentmiklósról érkezik
hozzánk rajz és vizuális kultúrát taní-
tani.

Több kollégánk viszont a környezõ
települések iskoláiban is tanít majd.

Az iskolai foglalkozások ideje 16.00
óráig tart. Ez áll a tanórai és egyéb
foglalkozásokból (tanórán kívüli!). Az
egész napos – 16 óráig tartó – iskolai
foglalkozásokon való részvétel alól az
igazgató a tanulót a sszülõ kkérelmére
felmentheti [Nkt. 55. § (1)]; Tehát: kér-
vényezni kell írásban! 

Folytatódik a heti kötelezõ 5 testne-
velés óra az 1., 2., 3., valamint az 5.,
6., 7. évfolyamon. Az 1., 2. és 5., 6. év-
folyamon órarendbe van iktatva dél-
elõtt, a 3. és 7. évfolyamnak délután is
lesz kötelezõ testnevelés órája.

A tavalyi évhez hasonlóan, erkölcs-
tan / hit és erkölcstan órák lesznek
órarendbe iktatva most már az 1., 2. és
5., 6. évfolyamokon. Köszöntjük tanári
karunkban Alföldy-Boruss Dániel
nagytiszteletû lelkész urat és Fehérné
Kócsó Ildikót, mint a katolikus hittan
oktatóját.

Ettõl a tanévtõl iskolapszichológus
is segíti munkánkat Szabó Erika pszi-
chológus személyében, akit szintén
sok szeretettel köszöntünk tanári ka-
runkban. Reméljük, megtalálja helyét a
mi kis közösségünkben. Lelki problé-
máinkkal a délutáni órákban fordulha-
tunk hozzá bizalommal: diákok, szü-
lõk, pedagógusok egyaránt.

Intézményünkben több szakszolgá-
lat továbbra is mûködik majd: logopé-
dia, szociálpedagógia, pályaválasztási
tanácsadás, gyógypedagógia, nevelé-
si tanácsadás.

Iskolánk minden dolgozója fontos-
nak tartja, hogy gyermekeink megkap-
ják a számukra legmegfelelõbb bánás-

módot. Célunk továbbra is gyermeke-
inkbõl mûvelt, jól képzett, az életben
boldogulni tudó embereket nevelni.

Tájékoztatásul szeretném elmonda-
ni, hogy a múlt évi SZJA 1%-ának fel-
ajánlásai alapján a Korszerûbb Isko-
láért Alapítványunk 185 E Ft feletti
összeget kapott. Köszönjük támogatá-

sukat a gyermekek nevében, s remél-
jük, hogy a jövõben is szívükön viselik
iskolásaink sorsát. Ebbõl a pénzbõl az
iskolai könyvtár eszközellátottságát
gyarapítottuk.

Végezetül szeretnék köszönetet
mondani a helyi önkormányzatnak, ill.
polgármester úrnak, jegyzõ asszony-
nak a segítségért, amit a nyár folya-
mán nyújtottak nekünk. Támogatásuk
nélkül nem lenne kimeszelve az az
egy-két tantermünk, amelyik a legjob-
ban rászorult erre és vizesblokkjaink
sem. Köszönjük, hogy mindig számít-
hatunk segítségükre. A jövõ nemzedé-
ke nevében is köszönjük.

A Szalkszentmártoni Petõfi Sándor
Általános Iskola 391. tanéve kezdõdött
nemrég.

Boldog pillanatokkal, szorgalommal,
türelemmel, figyelemmel, erõvel és jó
egészséggel teli eredményes tanévet
kívánok mindenkinek, munkatársaim
nevében is.

Látogassa meg www.szalkiskola.
freewb.hu honlapunkat, ahol még több
információhoz juthat iskolánkról, az
iskolában folyó munkáról.

Farkas MMárta
intézményvezetõ

A ttanítók ccsak aaz aajtót nnyitják kki, bbelépned nneked kkell…



Az úttörõ vándortáborozás negyven
éve címmel nagyszerû körülmények
között, remek hangulatban került sor
május 16-17-én Szalkszentmártonban
a Mozgalompedagógiai Szakosztály
és a Múltunk Öröksége Alapítvány kö-
zös rendezvényére. A péntek délután
érkezõk részt vehettek az úttörõcsa-
patnak az iskolatörténeti projekt kere-
tében rendezett Tavaszi virágesõ elne-
vezésû játékán. Szombat délelõtt a

résztvevõk elõször megtekinthették az
összejövetel tiszteletére rendezett al-
kalmi kiállítást, majd elõadások követ-
keztek.

A minden résztvevõ elismerését ki-
érdemlõ birkapörkölt-ebéd után a ta-
nácskozás a Petõfi Sándor Emlékmú-
zeumban folytatódott. A résztvevõk
megkoszorúzták Petõfi Sándor és
Majsai Károly emléktábláját. Majsai
Károly Petõfi-kutatói, pedagógiai, út-

törõ csapatvezetõi munkáját dr. Pap
István méltatta. Köszöntötte a résztve-
võket Káposztás Tibor, Szalkszent-
márton polgármestere is. A találkozó a
helyben sült, ízletes kenyérlángos el-
fogyasztásával zárult.

Köszönjük minden segítõ támogató
munkáját.

Kerner EErzsébet

Képek a 7. oldalon.
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Óvodai hírek

Ismét eljött egy új tanév! Mint min-
dig, óvodapedagógusaink és gyereke-
ink tele vannak örömteli várakozással,
de fel kell készülnünk az esetleges ne-
hézségekre, változásokra, meglepeté-
sekre is.

Örömmel számolhatok be Önöknek
arról, hogy óvodánkat kellemes megle-
petésként érte az Önkormányzat
augusztus 27-én kelt döntése, misze-
rint nem a tervezett 4 óvodai csoporttal
indulunk, hanem 5 csoportban fogad-
hatjuk a gyerekeket.

Hogy kinek jó és miért?
• Jó a gyermekeknek, hiszen a kis

létszámok miatt több idõ jut egy-egy
gyerekre, aki így családiasabb légkör-
ben, érzelmileg biztosabb közegben
nevelõdik. Megfelelõ hely és idõ fordít-
ható a különféle tevékenységekre.

• Jó a pedagógusoknak, mert az
azonos korcsoportra egyszerûbb ter-
vezni. Ezen felül több idõt fordíthatnak
a szokás- és szabályrendszer kialakí-
tására és fenntartására. Megkönnyíti
az egyéni fejlesztést, felzárkóztatást,
tehetséggondozást.

• Jó az anyukáknak, mert lehetõvé
teszi, hogy a 2 és fél éves kort betöltõ
gyerekek is oviba jöhessenek.

• Biztosan sokan tudják, hogy eddig
csak azoknak a szülõknek aludhatott
bent az oviban a gyereke, akiknek
munkahelye volt. Nagy elõrelépés,
hogy a belterületen minden gyermek itt
aludhat, aki szeretne.

Megállapodtunk abban is, hogy ettõl
a nevelési évtõl kezdve törekszünk az
azonos korosztályt, illetve az együtt is-
kolába menõket egy csoportba tenni.

Csak nagyon kivételes esetekben he-
lyezünk át gyermeket új tanévenként
vagy a tanév tartama alatt más cso-
portba.

A csoportok a következõképpen
alakultak:
I-ees éépület:
Mackó csoport: 17 fõ (középsõ)
Óvó néni: Vidók Isvánné, Marika néni
Délutános: Kanyik Zoltánné Téglás
Klára, Klári néni
Dajka néni: Horváth Mihályné, Tündi
néni

Pillangó csoport: 16 fõ (középsõ)
Óvó néni: Tiringerné Gál Erzsébet,
Erzsike néni
Délutános: Kanyik Zoltánné Téglás
Klára, Klári néni
Dajka néni: Saly Andrea, Andi néni

II-ees éépület:
Margaréta csoport: 20 fõ (nagy)
Óvó néni: Szabó Sándorné, Márti néni
Délutános: Sebetka Magdolna, Magdi
néni
Dajka néni: Borbély Zoltánné, Maca
néni

Katica: 19 fõ (kis-mini)
Óvó néni: Rizmanné Ágoston
Zsuzsanna, Zsuzsa néni
Délutános: Sebetka Magdolna, Magdi
néni
Dajka néni: Kovács Lajosné, Esztike
néni

III-aas éépület:
Nyuszi csoport: 16 fõ (vegyes csoport)
Óvó néni: Kuruczné Horváth Erika,
Erika néni

Dajka néni: Kránicz Lajosné, Juliska
néni

Az Újtelepi óvoda teljesen vegyes
csoport, így itt a kiscsoportostól a
nagycsoportosig minden korosztály
megtalálható. A körzethatárok figye-
lembe vételével ez a csoport máskép-
pen nem alakítható. 

Úgy gondolom, hogy mindannyian
örülünk, hogy a fenntartó Önkor-
mányzat nem zárta be ezt az óvo-
daépületet. Vállalta az Újtelepi óvoda
mûködtetését még akkor is, ha az
épületet elég nehéz karbantartani.
Reméljük, hogy pályázati segítséggel
sikerül a felújítás.

A pedagógiai asszisztensünk, Tilli
Réka minden csoportban besegít a
nevelõmunkába, illetve az altatásba. 

Ezúton köszönjük a Polgármester
Úrnak, a Jegyzõ Asszonynak és a
Képviselõknek, hogy intézményünk
mûködését ily módon segítik! Tekintet-
tel vannak a szalkszentmártoni csalá-
dokra és a gyermekekre!

Köszönetet szeretnék mondani a
község lakosságának, hogy az óvodát
támogatják a mûanyag flakonok gyûj-
tésével, papírgyûjtéssel és az elektro-
nikai hulladék gyûjtésével!

Természetesen köszönetet mon-
dunk az Óvodai Alapítványnak, neve-
zetesen Fenyvesi Andrásnak és Feny-
vesiné Gál Szidóniának, hogy idejüket,
fáradságukat és pénztárcájukat nem
kímélve MINDENBEN a segítségünkre
vannak!

Szekeresné PPinczés GGyörgyi
óvodavezetõ

HHíírreekk aa SSzzaallkksszzeennttmmáárrttoonnii BBóóbbiittaa ÓÓvvooddáábbóóll

Úttörõcsapatunk ffontosabb eeseményei



NNééhháánnyy kkéépp aa jjúúnniiuuss 2277-ttõõll jjúúlliiuuss 55-iigg ttaarrttóó ttáábboorruunnkkrróóll,, aammeellyy LLiippóóttoonn,, eeggyy ccssööpppp
sszziiggeetteenn vvoolltt,, ddee oonnnnaann bbuusssszzaall,, kkeerréékkppáárrrraall,, kkeennuuvvaall bbeejjáárrhhaattttuukk aa kköörrnnyyéékkeett..
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Úttörõcsapat

Gyõr: Jedlik Ányos találmánya

Hédervár: kastély,
ahova többször is

visszatértünk

Május 31-én gyermeknapi programon vett
részt egy busznyi legénység Csillebércen.
Ketten a sok játék közül ezt választották

Lipót: programismertetõ

Pozsony: 
egy érdekes szobor

a sok közül

Evezés az Öreg-Dunán

Mosonmagyaróvár:
természettudo-
mányos trükk
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Egészség rovat – Néptánc hírek

Tekintettel arra, hogy Mizseiné
Czigler Judit harmadik kislányával
gyermekgondozási szabadságát tölti,
2014. augusztus 1. napjától helyettesí-
téssel történik a védõnõi ellátás.

Rabné Farkas Judit védõnõ vagyok,
Kiskunlacházán lakom, 37 éve dolgo-
zom a szakmában. Nem vagyok telje-
sen ismeretlen a községben, már két
ízben is helyettesítettem itt, utoljára
2007-ben.

Hétfõn és csütörtökön tartózkodom
a tanácsadóban.

Hétfõn 8-10 óráig a várandós anyák
gondozása történik.

Csütörtökön 8-10 óráig csecsemõ
és kisgyermek szaktanácsadást tar-
tunk dr. Balázs Gizella házi gyermek-
orvossal.

Iskolaorvosi és óvodai munkák fo-
lyamatosan történnek.

Itt szeretném felhívni a Tisztelt Szü-
lõk figyelmét arra, hogy idén bekerült a
magyar védõoltási rendszerbe a hu-
mán papillomavírus (a továbbiakban:
HPV) elleni védõoltás.

A védõoltást a hazai méhnyakrák-
megelõzési program részeként vezeti
be az ÁNTSZ. A védõoltás célja a méh-
nyakrák okozta megbetegedések és
halálesetek számának csökkentése.

Az oltás védelmet nyújt a magas
kockázatú HPV típus okozta tartósan
fennálló fertõzés ellen.

A védõoltás megelõzésre szolgál, a
kialakult betegséget nem gyógyítja. A
megelõzés akkor a leghatásosabb, ha
a lányok 9-15 éves korukban védõol-
tásban részesülnek.

A program keretében azok a lányok
kapják meg térítésmentesen a védõol-
tást, akik betöltötték a 12. életévüket
és 2014 szeptemberében kezdik meg
az általános iskola VII. osztályát.

Az iskolaorvos és a védõnõ feladata
felajánlani minden jogosult számára az
állam által biztosított HPV elleni védõ-
oltást.

A védõoltás önkéntes, annak be-
adásához a szülõ írásbeli nyilatkozata
szükséges.

Az iskolai tanév megkezdésekor az
iskolában bõvebb tájékoztatást kapnak
a szülõk és a tinédzserek a HPV okoz-
ta fertõzésrõl és a védõoltásról.

2014/2015. tanévben kétkomponen-
sû, Cervarix oltóanyagot biztosít az
ÁNTSZ.

Az elsõ oltásra 2014 októberében, a
másodikra 2015 áprilisában kerül sor.

A HPV-vel való fertõzõdés, illetve a
méhnyakrák kockázata csökkenthetõ.

• HPV elleni védõoltással;
• rendszeres méhnyakszûréssel;
• felelõsségteljes, monogám sze-

xuális élettel.
Kérem az édesanyákat, a nagyma-

mákat, minden hölgyet, hogy a gyere-
kek mellett figyeljenek a saját egész-
ségükre is, járjanak rendszeresen
méhnyak szûrésre! A szûrõvizsgálat
célja a vírus okozta sejtelváltozások
minél korábbi felismerése.

Rabné FFarkas JJudit
helyettes vvédõnõ

Tisztelt Lakosok! Kedves táncot kedvelõ
Szalkszentmártoniak!

Ismét büszkén jelenthetem, hogy
tánccsoportunk sikeres félévet zárt.

Több helyen is voltunk szerepelni,
nagy sikerrel.

Úgy érzem, hogy ezt a félévet, az
augusztus 20.-i falunapon nyújtott
színvonalas mûsor igazolja, hiszen
ezen a napon van lehetõségünk fel-
lépni családtagjaink, támogatóink
elõtt. 

A nézõtéren látszott az arcokon az
elégedettség, az öröm, a szeretet, ami
körülveszi együttesünket. Jó volt látni
az embereken, hogy büszkén néznek
ránk.

A kis táncosok végtelen aranyosak
és ügyesek. Õk majd késõbb fogják
megtudni, hogy mit jelentett az a vas-
taps, amivel díjazták produkciójukat. 

A haladó csoportból, kiváló elisme-
rést szereztek, elsõsorban saját ma-
guknak, de egyesületünknek is, a kis-
kõrösi minõsítésen az alábbi párok:

Imgrud-Bolyó Márton – Szabó Nóra
Mihók Pál – Damásdi Fanni. 
A bronz minõsítés példa a csoport

többi tagja elõtt is. Azon vagyunk, hogy
még több elismerést gyûjtsünk be.

Köszönjük gyerekek! 

A felnõtt csoport igen jól szerepelt.
Nekik sem egyszerû, hiszen, aki már
annyit bizonyított, annak mindig, min-
den fellépés új kihívást jelent.

Bízzunk abban, hogy a jövõben to-
vábbra is töretlenül számíthatunk
részvételükre. 

Községünk jó hírnevét öregbíti a
Komámasszonyok együttes, amely
most alakult a Rozmaring táncegyüt-
tesbõl. Kiváló énekhanganyaggal ren-
delkeznek és táncukat is szerették a
nézõk. Nekik is sok sikert kívánunk a
jövõben.

Továbbra is kérjük bíztatásukat, tá-
mogatásukat.

Szívbõl gratulálunk Wünsch László
koreográfusnak, a Tánccsoport atyjá-
nak a GYÉMÁNT DIPLOMÁHOZ,
amelyet 2014. szeptember 8-án vett át
a Mûvészeti Akadémián.

Részleteket a következõ számban
közlünk.

Üdvözlettel:          Fodor BBenjamin,
az eegyesület eelnöke
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Egyházi hírek

„Ha meg akarsz térni, így szól az
Úr, hozzám térj meg!” Jeremiás 4, 1

A fenti idézettel köszöntöm a ked-
ves olvasót a református gyülekezet
nevében, hiszen gyülekezetünk fela-
data, küldetése elsõsorban az evan-
gélium hirdetése. Az evangélium
örömhír, mely ma is aktuális: lehet Is-
tenhez fordulni, hozzá térni! Sok más
út is van, amit kipróbálunk, vagy külsõ
segítségben, vagy önmagunkban bíz-
va – de az ember csak akkor talál va-
lódi békességet, csak akkor lesz a
helyén, otthon, ha Istenhez tér. A
megtérés lényege nem a külsõnk, vi-
selkedésünk, megváltoztatása – a

szívünket, lelkünket bízzuk Istenre,
úgy, hogy elfogadjuk, amit értünk tett.
Magunktól nem tudunk eleget tenni
Isten törvényének, ezért Isten elküld-
te az Úr Jézus Krisztust, aki helyet-
tünk megfelelt Isten elvárásainak. Ne-
künk nincs más feladatunk, mint hogy
elfogadjuk, elhisszük ezt. Errõl a nagy
lehetõségrõl szólnak a vasárnapi is-
tentiszteletek, vegyük komolyan.

A lényeget mindig szem elõtt tartva
végeztük az elmúlt idõszakban is fe-
ladatainkat. Hiszen sok ravatalnál
kellett megállnunk, de sok keresztelõ
is volt, házasságkötés is –, de említ-
hetjük a házi imaórákat, bibliaórákat,
személyes beszélgetéseket is. Ünne-

peltük a konfirmáló fiatalokkal, akik a
vizsga izgalmai után fogadalmat tet-
tek, elmondták, hogy Istenben bíz-
nak, és a gyülekezetünkhöz tartoz-
nak. Két táborunk is áldott alkalom
volt, a kicsikkel helyben töltöttünk el
három napot, a nagyobbakkal az im-
már megszokott fülöpházi Papp-ta-
nyára vonultunk egy tartalmas és iz-
galmas hétre. Minkét táborunkban
sokat énekeltünk, igét hallgattunk,
beszélgettünk – jó volt együtt lenni és
tudni azt, hogy Isten munkálkodik kö-
zöttünk. 

Sok egyéb feladatunk közül a to-
rony alatti templomajtó felújítását
emelem ki – köszönjük az erre szánt
adományaikat. Nagyon szép lett, jó
betérni rajta. Hátra van még terveink
szerint a harmadik ajtó felújítása is, il-
letve a toronyhoz vezetõ térköves jár-
da elkészítése. Sokan talán nem is fi-
gyelték még meg, hogy mindhárom
templomajtó teljesen más – a templom
építésének három korszakáról árul-
kodnak. Mindez a mienk, nekünk fon-
tos – kérjük, adományaikkal támogas-
sák a harmadik ajtó elkészülését is.

Fontos még tudnunk arról, hogy az
õszi idõszakban egyházi választások
is lesznek, a református gyülekezetek
presbitériumai országosan döntenek
arról, hogy kik lesznek az egyházi ve-
zetõk a következõ hat esztendõre.
Isten adjon bölcsességet református
népünknek!

Hívogatunk mindenkit alkalmaink-
ra! Legyünk együtt még többen va-
sárnaponként!

RReeffoorrmmááttuuss eeggyyhháázz

Célunk a továbbiakban is egy la-
kosságbarát ttemetõ üzemeltetése. Jó
ha tudjuk, hogy a ttemetési kköltségek
a kkörnyezõ ttelepülésekhez vviszonyít-
va rrendkívül kkedvezõek. Ugyanakkor
a temetõ fejlesztése, szépítése is
szívügyünk. A karbantartási munkála-
tok folyamatos végzése sokszor
anyagi nehézségekbe is ütközik –, de
nem szeretnénk ezeket a költségeket
a lakosságra hárítani. Ezért kérjük
türelmüket éés ssegítségüket! SSegíteni

tudnak saját sírhelyeik és közvetlen
környezetük rendben tartásával. Kér-
jük, a keletkezõ hulladékot a kijelölt
helyekre vigyék. Óvják, védjék teme-
tõnk értékeit, tisztaságát, rendjét!
Tartsák ttiszteletben temetõnk házi-
rendjét, melyet mindkét bejáratnál
elhelyezett tájékoztató táblán olvas-
hatnak. Köszönjük!

A lakosság figyelmébe ajánljuk,
hogy a temetõ térfigyelõ rrendszerrel
ellátott terület. A ttemetõben nnagyobb

munkák (Pl.: fakivágás, sírkõmoz-
dítás, betonozás) csak a temetõgond-
nokkal történõ egyeztetés után
végezhetõk! Minden munkavégzés a
sírhelygondozás kivételével, a te-
metést is beleértve, engedélyköteles.

Felhívjuk a lakosság figyelmét a le-
járt ssírhelyek úújbóli mmegváltására. A
meg nem váltott sírhelyeket a fenn-
tartó újraértékesíti.

Alföldy-BBoruss DDániel
lelkipásztor

TTeemmeettõõii hhíírreekk



ZZSSIINNKKÓÓ EEMMIILL

Életútját a jóra vágyás, az akarat, a
jószándék és a tettrekészség jellemzi.

Õ az, aki sokat tesz falunkért és jó
híréért is a nagyvilágban.

Gyermekkorában édesapja mellett
tapasztalhatta meg a munka nehéz-
ségét, szépségét. Építõipari végzett-
séget Budapesten, gyakorlatot ott és
Kecskeméten szerzett. 1975 azon-
ban már itthon találja és édesapja
nyomdokain járva, vállalkozóként itt
dolgozik csaknem 40 éve. 

Minden jó kezdeményezést pártfo-
gol, így munkája mellett rengeteget
dolgozik falunk szépítése, gyarapo-
dása érdekében. Felsorolni is nehéz
lenne mindazt, amit restaurálással,
fa- és betonmunkákban vagy már-
ványba vésve neki köszönhetünk.
Gondoljunk csak az ártézi kutunkra,
a készülõ szökõkútra, pingpong-
asztalokra, padokra, emléktáblákra,
szemétgyûjtõkre, amelyekkel a köz-

tereken, a temetõben, intézmények
udvarán találkozhatunk. 

Pihenésként dolgozik saját telepí-
tésû szõlõjében, kezeli-kínálja a bor-
versenyeken aranyérmes borait.

Szeretettel gondozza-versenyez-
teti postagalambjait. 

Büszke az, aki tenyésztésre tõle

kaphat belõlük! Talán kevesen tud-
ják, hogy neveltjei rendszeresen
elnyerik az Év galambja címet, hogy
volt olyan verseny, ahol 98 tenyésztõ
2247 galambbal vett részt és az övéi
végeztek az elsõ három helyen! 

Szerénysége miatt sem errõl, sem
arról nem tudnak sokan, hogy 2010-
ben szakmai elismerésként Aranyko-
szorús Mester címet kapott!

És ott vannak a szeretett lányok
és az imádott unokák, akik mindig
számíthatnak rá. 

Mint azt mindenki tudja, minden si-
keres férfi mögött áll egy nõ. 

Köszönjük Zsuzsa!

Kedves Emil!
Falunk lakói nevében is kívánok jó

egészséget, sok örömet! 
Kívánok szeretteid között hosszú,

tevékeny és boldog életet!

KKeerrnneerr EErrzzsséébbeett 
aallppoollggáárrmmeesstteerr

TTÓÓTTHH FFEERREENNCC

1986-ban kezdte munkáját közsé-
günkben, mint igazgatási elõadó,
késõbb, gazdasági vezetõ lett.
2006-tól jegyzõként szolgálta Szalk-
szentmárton lakosságát.

28 éven keresztül intézte a falu
ügyes-bajos dolgait, segített a rászo-
rulóknak és õrködött a törvényesség
betartása felett. Sokrétû, néha ne-
héz feladatok elé állította az élet.
Próbálta úgy végezni teendõit, hogy
azzal mindenki elégedett legyen.
Embertpróbáló feladat volt ez, de
munkáját mindig lelkiismeretesen,
maradéktalanul elvégezte. 

A Polgármesteri Hivatalban jó ta-
nácsaival, pontos ismereteivel segí-
tette az ott dolgozók és a képviselõk
munkáját. 

Bármikor bizalommal fordulhat-
tunk hozzá mindannyian.

Csodáltuk halk szavú higgadtsá-
gát, munkabírását, barátságos ter-
mészetét, családszeretetét…

Nem csak mi Szalkszentmárto-
niak ismerjük el munkásságát a

„Szalkszentmárton kközségért”
kitüntetéssel, hanem Erdélyben
testvértelepülésünk, Felsõboldogfal-
va lakói is, akikkel ápolta a kapcso-
latot, akiket segített a magyar ál-
lampolgárság elnyerésében.

Mi hálás szívvel és szeretettel
gondolunk rá, de a sors nem volt ke-
gyes hozzá: megdöbbenve értesül-
tünk betegségérõl és még nagyobb
volt a döbbenet hirtelen halálakor.
Szinte hihetetlen, máig is felfogha-
tatlan a tragikus hír, hogy nincs
többé! 

Munkáját folytatni lehet és kell is,
mert nem állhat meg az élet, de sze-
retteire már csak az égbõl vigyáz-
hat…
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Kitüntetettjeink

Kitüntetettjeink
„Nem elég a jóra vágyni, 
a jót akarni kell! 
És nem elég akarni, 
De tenni, tenni kell: 
A jószándék kevés!”

(Váci Mihály)
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6600 éévvee hháázzaassookk
Gyémántlakodalmuk alkalmából köszöntjük:

Palócz LLajos és Kovács ZZsuzsanna

valamint Hofmaiszter JJózsef és Kökény IIbolya
házaspárokat.

A legszebb ajándék az, hogy veled élek.
Ha te mellettem vagy, bánat sosem érhet.

Igaz lett egy tündérmese nem tudok betelni vele, olyan szép.
Megköszönöm néked a sok boldog évet, ami volt és lesz még.

5500 éévvee hháázzaassookk
Aranylakodalmasaink sorában most egy új párt köszöntünk

Kovács LLukács MMihály és
Kovács LLukács MMihályné FFodor EEszter

személyében.

Kedves EEsztike nnéni éés LLukcsi bbácsi!
Lukcsi bácsi édesapja meghalt a II. világháborúban. Ta-

lán ezért is lett egyik legkedvesebb nótája a Nótás kedvû
volt az apám… kezdetû dal.

Édesanyja és anyai nagyszülei nevelték fel. Nagyapja
földjén a munkában, otthon állatai gondozásában nap mint
nap részt vett. 

Ifjú korában 12 barátjával együtt nagy bálozós, nótás
volt. Jó hangjára máig is büszke, sok nótát ismer. Sokáig le-
génykedtek. A legbátrabb is elmúlt 27 éves, mire megnõ-
sült. Talán az õ példájára, 3 éven belül a többiek is házasok
lettek. A még élõ barátok máig is tartják a kapcsolatot.

Esztike néni is földmûves családból származik. Szülei
testvérével együtt szorgos munkára nevelték. A háztartási,
a kerti munka, a jószágok gondozása jól felkészítették a fel-
nõtt életre. A visszahúzódó fiatal Esztike nem igen járt bál-
ba, így a kapcsolat nem onnan eredeztethetõ. Kertsori ba-
rátnõjével oszthatta meg gondolatait, érzéseit. Talán azt is,
hogy a szomszédságban lakó Lukcsi, akivel gyerekkoruk
óta ismerték egymást, udvarolni kezdett neki. 

Majd elérkezett a nagy nap. Võféllyel indultak kikérni a
menyaszszonyt, ahol vendégül látták õket. A polgári és
templomi esküvõt követõen a lakodalom már a Majsai ház-
nál volt. Közös életüket is itt kezdték. A fiatalok boldogságát
õrzõ, esküvõi kép két jeles alkalommal is megjelent már a
Petõfi Népében.

Esztike néni a mai napig háztartásbeli, de unatkozni soha
sem volt ideje.

Sok feladatot adott neki a nagy kert, akol kemény munká-
val elõteremtette a család részére a mindennapi friss zöld-
séget, gyümölcsöt. Nevelt az aprójószágtól a disznókon,
birkákon át a bikákig mindent, ami csak a család asztalára
kerülhetett. Ma már kevesebb állatot tartanak és a kertben
is elkél a segítség, de még bottal járva is ott hajlong a vete-
ményesben. Büszke arra, hogy takaros a porta, tiszta, ren-
des a ház. Hagyományos konyhát vezet, csirke- és birka-
pörköltjét mások is emlegetik. Örömmel láttam a kertbe
nemrégiben ültetett kis gyümölcsfákat. 

Lukcsi bácsi a tsz megalakulásától a nyugdíjazásáig vé-
gig az embertpróbáló nehéz munkát végezte a gabona és
sóder lapátolásától a vagonok és tehergépkocsik rakodó-
munkájáig. Azért volt jó ebben is: ha az utolsó fuvarral só-
dert szállítottak Dömsödre a víkendházakhoz, akkor be le-
hetett kukkantani a Halászcsárdába egy-egy pohár ital,
egy-egy nóta erejéig.

Véleményét soha sem rejtette véka alá. A tsz közgyûlé-
seken már várták alkotó jellegû hozzászólásait.

A borospohár alján mindig megtalálta a nótát, s ha még
a cigány is húzta, akkor az vagy megkapta a lobogtatott
százast, vagy nem. A villámlástól mindig félt, még a teher-
autót is megállítatta ilyenkor. Imái rendre meghallgatásra
találtak, mert a vihar elõbb-utóbb elcsitult.

Meggyõzõkészségével még azt is el tudta érni, hogy a
rendõrök ne büntessék meg, amiért nem bukósisak, csak
nagysapka volt a fején. Végül mezõõrként ment nyugdíjba.

Mint mindig, a munka és most már a betegség is otthon
tartja Esztike nénit, aki kikapcsolódásként késõ estig TV-zik.
Mindketten szeretik nézni a Nóta TV-t, hallgatni a Dankó rá-
diót. Lukcsi bácsira várnak a „nagyvilági” feladatok: a bevá-
sárlás, rokonok és barátok szorgos látogatása, az informá-
ciógyûjtés a „parasztkocsmában”. Állatvásárokra még ma is
szeret járni. Minden szomszéddal jó viszonyt ápol, akik az
ajándékba kapott finom borát, pálinkáját dicsérik. Szeret régi
történeteket elmesélni, politizálni. Õ a környék „térfigyelõ
rendszere”, így biztonságban érzik magukat az ott lakók.

És a legfontosabb: szeretettel nevelték fel lányukat, Esz-
tikét, aki nagyon szereti õket. Õ az, akinek köszönhetik az
újságban megjelent képeket, a Nóta TV-n küldött aranylako-
dalmas nótát. Õ és férje Józsi nevelte úgy a két unokát:
Józsikát és Balázst, hogy szívesen segítenek a nagyszülõk-
nek is. Lukcsi bácsi, amilyen keményen tudja kifejteni a vé-
leményét, a könnyekig el tud érzékenyülni, ha eszébe jut a
két dédunoka a kis Józsi és a kis Ádám…

Sokat lehetne még mesélni az eltelt 50 évrõl, de köszönt-
sük inkább õket és kívánjunk jó egészséget, hosszú boldog
életet, hogy láthassák gyermekük, unokáik, ükunokáik bol-
dogulását.

Köszönöm te néked, hogy enyém lettél, 
árnyékból mindig a fénybe vezettél.

Örvények sodrában fogtad a kezem, 
megköszönöm néked boldog életem.

Köszönöm az erõs, dolgos két karod azt, 
hogy tiszta fénnyel lelked ott ragyog.

Köszönöm, hogy mindig veled élhetek, 
áldja meg az Isten minden léptedet.

Kerner EErzsébet 
alpolgármester

Kitüntetettjeink



Egyesületünk az elmúlt évekhez
hasonlóan mûködik: rendszeresek a
KÖSZI klubok – minden érdeklõdõt to-
vábbra is szeretettel várunk –, folytatód-
nak a bolhapiacok, és nem hanyagoljuk
községünk szépítését sem.

Parkjaink az idén is tovább szépültek,
gazdagodtak: virágokat, bokrokat ültet-
tünk, melyek az idei esõs idõjárásnak kö-
szönhetõen nagyon szépen fejlõdtek.
„FIÚ csapatunk” elkészített és felállított
mindkét parkban (KÖSZI II. és III.) egy-
egy pergolát, amit a „lányok” szépen le is
festettek. Örömmel látjuk, hogy egyre töb-
ben élvezik a parkokat színesítõ virágo-
kat, a kihelyezett padokat és asztalokat.

A KÖSZI III. park befejezéseként –
önkormányzati pályázati pénzbõl – elké-
szíttettük az átmenõ járdát. Segítettünk
a gyógyszertár elõtti tér rendezésében:
a fagyalok megvásárlásával és elülteté-
sével.

Egyre szorosabb az Önkormányzat
és az Egyesület együttmûködése a köz-
ség szépítésében. Örülünk, hogy rend-
szeres és többé-kevésbé alapos a köz-
területek tisztán tartása, gondozása.

Még az idén bõven van tennivalónk.
Felajánlottuk, hogy a Fõ útra (a volt Fa-
golyó étteremhez) a hiányzó buszmeg-
állót Bakos Gyula szobrásszal megter-
veztetjük és elkészíttetjük. Az egyezteté-
sek után az Önkormányzat az alapozást
és a pillérek megépítését végzi el. A
munka folyamatban van, reméljük, hogy
újra egy szép alkotással gazdagodik
településünk. 

Vállaltuk, ha elindul a tervezés az új-
telepi park kialakításával, anyagilag (nö-
vényekkel, bokrokkal, fákkal, asztalok
és padok telepítésével) segítjük a meg-
valósítást. Reméljük, hogy ez a tér is mi-
hamarabb a lakosság rendelkezésére
fog állni.

Folyamatos a közterületek és kertek
fotózása, hogy a KÖSZI NAPON (szep-
tember 20.) díjazni tudjuk a szép utcák
és kertek tulajdonosait. Bár rendhagyó-
an, az idén kisebb rendezvényre készü-
lünk, reméljük, hogy sokan el fognak
jönni és így arra fognak minket újólag
bíztatni, hogy érdemes a szervezõi mun-
kát is folytatnunk.

Községszépítõ munkánkhoz sok se-
gítséget kapunk településünk lakóitól.
Ki-ki lehetõsége szerint támogatja mun-
kánkat, aminek eredményét mind-
annyian közösen élvezzük és óvjuk. 

Az Egyesületünk az idei falunapon is
részt vett, igaz nem a szokásos pavilon-
nal jelentünk meg, hanem a Polgármes-
teri Hivatal felkérésére az idei Tavaszvá-
ró bálunk táncos produkcióit adtuk elõ.

Immár hagyomány, hogy minden év
márciusának harmadik szombatján a
KÖSZI Egyesület jótékonysági bált tart.
Egyre többen látogatják a rendezvényt,
melyet az Egyesület úgy köszön meg,
hogy hetekkel a táncmulatság elõtt lel-

KKÖÖSSZZII EEggyyeessüülleett

Majális aa MMûvelõdési HHázban
Május 1-jén reggeltõl estig a helyi civil szervezetek bevo-

násával vártuk Szalkszentmárton lakóit, egy igazi családi
programra, melyre szívesen látogat ki a falu apraja-nagyja.
A régmúlt idõk emlékét és az új hagyományokat ötvözve
próbáltuk kialakítani a programokat: így a zenés reggeli éb-
resztõt követõen a májusfát immár második alkalommal a
Szalkszentmártoni Néptánccsoport állította. A Petõfi
Sándor Úttörõcsapat természetjáró feladatlapokkal mérte
fel tudásunk és a Szalk K.S.E. által rendezett focibajnoksá-
gon szurkolhattunk a játékosoknak, de volt kötélhúzás is a
KÖSZI kezdeményezésével. Nagy sikere volt a Kunszent-
miklósi Rendõrkapitányság által kialakított kerékpáros aka-
dálypályának, melyet a nap folyamán többször is szívesen
látogattak a gyerekek.
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Mûvelõdési Ház

Varázslatos SSzent IIván ÉÉj
Szent Iván éjszakája az év legrövidebb estéje. Mondá-

sok szerint, ha ilyenkor tüzet gyújtunk, tüzet ugrunk, sült al-
mát eszünk elszáll a betegség, csak a jó marad és teljesül
a kívánságunk. A Szent Iván Éji megemlékezés egy õsi po-
gány ünnep, ahol a fényt és a napot ünnepeljük. 

Június 24-én ezen apropóból tartottunk családi napot.
Kézmûves foglalkozáson számos díszt készítettek kicsik
és nagyok. Az udvaron kialakított szigeteknél különbözõ
feladatokat lehetett végrehajtani, mint a kívánsághajó ké-
szítés, illatos virágok, levelek füstölése, kívánság gyertya-
gyújtás, almasütés parázson. A jelmezben érkezõk felvo-
nulhattak, amit csokis muffinnal jutalmaztunk. Ezúton is kö-
szönet a segítõknek és a boszorkánytánc aktív részvevõi-
nek, kikkel együtt feleleveníthettük ezt az ünnepet.

Mészáros SSzilvia
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KÖSZI Egyesület

kes kis csapatot szervez, amely a bál
nyitótáncát gyakorolja be. Ezek sorában
volt már country-tánc, boszorkánytánc.
Az idei évben pedig a takarítónõk lepték
el a táncparkettet, mintegy jelképezve az
Egyesület szépítõ szándékú tevékeny-
ségét. A lányok elábrándoztak azon, mi
lenne, ha nemcsak a kinti munkával fog-
lalkoznának, hanem takarítást is vállal-
nának. Az Ábrándozó Takarítónõk között
„új” táncosokat is láthatott a közönség,
mert a nyaralások, egyéb elfoglaltságok
távol tartottak a színpadtól egyes
„takarítónõket”, de a végeredmény azon-
ban mindenképpen hasonló volt. A
tökéletes tisztaság és a nagy siker ez-
úttal sem maradhatott el!

A takarítónõink produkcióját a bálunk
meglepetés produkciója követte…

Az Egyesület tagjai, támogatói közül a
legmerészebbek ugyanis úgy döntöttek,
hogy egy különleges tánccal lepik meg a
nézõközönséget. Titokban hétvégenként
szorgalmasan gyakoroltak és az együtt
eltöltött verítékkel teli, de mégis vidám
órák végül egy még vidámabb táncot

eredményeztek. A „banda” ugyan ren-
geteg nehézséggel küszködött, és már-
már úgy tûnt, hogy a falunapon mégsem
tud a nagyközönség elé állni, végül szá-
mukban ugyan megcsappanva, és új
tagokkal kiegészülve, mégis ott álltak a
színpadon rózsaszín tüllszoknyájukban!
A Hattyúk tava és a csibe címû balettet
adták elõ a „fiúk”, akik remegõ lábakkal,
összeszorult torokkal merészkedtek fel a
színpadra. A produkció remekül sikerült,
a fergeteges siker sem maradt el, így a
„fiúk” kecses hattyúként, örömben úszva
távoztak a színpadról.

Nagyon örülünk a lehetõségnek, hogy
augusztus 20-án bemutathattuk a KÖSZI
Egyesület „mûvészi” oldalát is. Köszönet
érte a produkcióban szereplõ és a pro-
dukciót segítõ emberek önfeláldozó,
önzetlen, alázatos és lelkes CSAPAT
munkájának. Nagyon jó volt látni a kitar-
tó munkát a közös cél érdekében, a pró-
bák során hallani egymást bíztató vagy
csipkelõdõ szavaikat és érezni hálájukat
az elért közös sikerért.

Példaértékû eme kis csapatok és a

tagok, pártoló tagok, a lakosság
ÖSSZEFOGÁSA az Egyesületünkért,
mert látható, hogy ki kertészkedéssel, ki
a bolhapiacos munkájával, ki adományo-
zással, ki a bálhoz való hozzájárulásá-
val, illetve táncával segíti munkánkat,
nemcsak az Egyesületért, magáért, de a
faluért is teszi mindezt. A közös munka
széppé teheti mindennapjainkat, környe-
zetünket, de ami talán még ennél is fon-
tosabb, az emberi kapcsolatainkat is.
Bárki, aki kedvet kapott, hogy jobban
megismerkedjen Egyesületünkkel, részt
vegyen munkájában, vagy szívesen se-
gítene bármiben, az bátran jelentkezzen
KÖSZI tagjainknál, vagy facebook olda-
lunkon. (Táncoslábúak jelentkezését is
várjuk!)

Büszkék vagyunk, hogy az idei falu-
napon megannyi sikeres szalkszentmár-
toni szereplõ, tánccsoport között a mi
elõadásunk is helyet kapott, amelyet kö-
szönünk a Polgármesteri Hivatalnak.

KÖSZI EEgyesület
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Anyakönyvi hírek

Születések
Bezerédi AAlexandra (2014. 02. 04.) 

a.n.: Bezerédi Alexandra
Pálmai BBátor VViktor (2014. 02. 20.)

a.n.: Pongrácz Krisztina
Márton BBenjámin (2014. 03. 08.)

a.n.: Márton Angéla
Sztána BBotond (2014. 03. 19.)

a.n.: Tamás Szilvia
Turóczi SSándor BBendegúz (2014. 03. 21.)

a.n.: Ákos Nikolett
Mészáros RRoxán KKármen (2014. 04. 17.)

a.n.: Sztojka Diána Regina
Jakab BBotond (2014. 05. 17.)

a.n.: Tari Annamária
Nagy AAlex (2014. 06. 04.)

a.n.: Rapcsák Regina
Krisztián KKamilla (2014. 06. 27.)

a.n.: Barkóczi Alexandra
Szenczi HHanna (2014. 07. 02.)

a.n.: Czebei Anita
Dudás KKristóf (2014. 07. 10.) 

a.n.: Kánisz Bernadett
Dancs JJózsef ÁÁron (2014. 07. 16.)

a.n.: Nagy Bettina

Házasságkötések
Balázs LLászló éés BBán OOrsolya 2014. május 31.

Prodán MMiklós éés SSzalai MMagdolna 2014. június 7.
Meleg ZZoltán éés BBálint AAnita 2014. június 30.

Bálint IIstván éés TTóth VViktória 2014. augusztus 2.

Elhunytak
Osztos PPálné (1921.01.02.) Elhunyt: 2014.02.17.
Sümegi GGyula JJános (1959.05.03.) Elhunyt: 2014.02.25.
Decsi JJánosné (1934.06.02.) Elhunyt: 2014.02.27.
Szabó ZZoltán (1929.12.14.) Elhunyt: 2014.03.03.
Kanizsai LLászló (1943.02.03.) Elhunyt: 2014.03.17.
Szabó IImréné (1920.02.22.) Elhunyt: 2014.04.03.
Kulcsár LLajosné (1926.06.23.) Elhunyt: 2014.04.05.
Czuczor LLászló (1931.04.03.) Elhunyt: 2014.04.14.
Máté JJózsef (1947.02.16.) Elhunyt: 2014.04.16.
Balla ZZsófia (1948.05.04.) Elhunyt: 2014.04.20.
Takács LLajos FFerenc (1966.03.14.) Elhunyt: 2014.05.08.
Imgrund AAntalné (1932.08.03.) Elhunyt: 2014.05.26.
Szabó SSándor PPál (1936.02.07.) Elhunyt: 2014.05.29.
Farkas JJózsef (1942.01.17.) Elhunyt: 2014.06.10.
Farkas JJózsef (1940.12.26.) Elhunyt: 2014.06.20.
Lovas JJózsef (1943.08.05.) Elhunyt: 2014.06.23.
Bordás LLajosné (1929.11.21.) Elhunyt: 2014.06.26.
Nagy GGéza (1930.06.11.) Elhunyt: 2014.06.28.
Kovács BBálintné (1936.07.17.) Elhunyt: 2014.07.01.
Kovács KKárolyné (1931.01.24.) Elhunyt: 2014.07.16.
Terenyei JJánosné (1937.05.19.) Elhunyt: 2014.07.17.
Naszvadi IIstván (1945.11.02.) Elhunyt: 2014.07.19.
Kuklis FFerenc BBéla (1946.01.30.) Elhunyt: 2014.08.02.
Szalai JJánosné (1934.08.04.) Elhunyt: 2014.08.21.

Köszöntjük Kedves Olvasóinkat!

2014. március 15-én évértékelést tartottunk vendégek-
kel, vacsorával.

Dunavecsére a március idusán rendezett gálamûsorra
hívtak minket. Megnéztük „Rejtõ Jenõ: Szabad a vásár”
címû elõadást.

Tassra kaptunk meghívást a Helytörténeti Egyesület
„Tass fejedelem” szobrának felavatására. Részt vettünk
szép számmal Szalkról is. Ezek a szomszédolások na-
gyon jó hangulatban zajlanak köztünk.

2014. május 23-án Erdélyben kirándultunk. 47-en
voltunk, felejthetetlen napokat töltöttünk. Az idõjárás is
kegyes volt hozzánk.

Sikerült végre, több idõpont-módosítás után, augusz-
tus 20-án Simon M. Veronika festõmûvésznõ képeibõl a
tárlatot megnyitni, férje, Enyedi Béla segítségével. Mély
barátság fûz Stancsis Erzsébet és Szántai Sándor írók-
hoz is. Sok könyvük jelent meg Simon M. Veronika
képeivel.

A vezetõséggel megvendégeltük Õket a múzeum
irodájában, ahol jól elbeszélgettünk és jól éreztük ma-
gunkat. A festõmûvésznõ festményt adományozott a
református egyháznak. Köszönjük szépen!

A következõ találkozó október 8-9-én lesz, Kiskõrösön.
Reméljük, ott is részt tudunk venni, mert mindig tanulsá-
gos elõadásokat szoktunk hallgatni.

Sajnos a kirándulás, amit szerveztünk, elmaradt, pedig
a busz teljes létszámmal indult volna a kiskunhalasi
Csipkemúzeumba, valamint Kiskõrös irányába, de majd
jövõre bepótoljuk.

Mindenkinek kívánok jó munkát, erõt, egészséget,
Isten áldásával!

Szalkszentmárton, 2014. szeptember 2.

Borbély LLajos
MBK eelnöke

A PPetõfi SSándor
Emlékmúzeum BBaráti KKöre
legfontosabb eeseményei
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Hirdetés

JJóóll jjáárr,, hhaa eerrrree jjáárr!
Fõzéstõl a mosogatásig, öltözködéstõl a mosásig,
hajától a körméig, takarítástól a pelenkázásig…

tehát nálunk mindent megtalál: 
JÓ MMINÕSÉGÛ TTERMÉKEK, KKEDVEZÕ ÁÁRAK!

Mosogatószerek, mosószerek, samponok, hajpakolások, tisztálkodási szerek, körömlakkok, pelenkák,
babaápolási termékek, illatszerek, ajándéktárgyak, játékok, papír-írószer, szezonális termékek, 

divatos alsó-, felsõruházat, ékszerek, ezer apró…
TTAANNSSZZEERRVVÁÁSSÁÁRR!!

Magas kkínálat, aalacsony áárak!
Nézzen be hozzánk, nem bánja meg!
Ha valamit nem talál, megrendeljük!

Hamarosan Erzsébet-utalvánnyal is fizethet!
Címünk: Szalkszentmárton, Petõfi tér 8. (A volt „Ruhás bolt”)

Nyitva tartás: hétfõ-péntek: 8-12, 13-17
szombat: 8-12

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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Sporthírek – Polgárõrség

Mint bizonyára értesültek róla, vagy esetleg személye-
sen is részt vettek a megnyitón, FELAVATTUK AZ ÚJ
SPORTPÁLYÁT!

Még nincs egy éve, hogy elkezdtük építeni, de az elsõ
rendezvényt, a labdarúgó mérkõzéseket megtartottuk. Ter-
mészetesen ez a létesítmény még nincs teljesen kész. Ja-
vítani, építeni kell még tovább, de az alapok megvannak.
További cserepadok, padok, asztalok kihelyezését tervez-
zük, hogy minél többen, kényelmesen tudjanak részt venni
rendezvényeinken és más irányú programoknak is otthont
adhasson a létesítmény. Jövõre különbözõ táborokat szer-
vezünk, ilyen lesz például a tánctábor is.
Szeretnénk építeni egy szabadtéri színpa-
dot, ahol zenekarok, táncosok is felléphet-
nek majd.

Pár szó az építkezésrõl:
Amatõr pályaépítõként mondhatom, ne-

héz szülés volt, de megszületett. Köszönet
a sok önkéntesnek, akik mind gépekkel,
társadalmi munkával, vagy felajánlásokkal
segítették a munkálatokat. Mindenképpen
szeretném kiemelni Borbély Zoltánt, aki fõ
támogatója volt az építkezésnek és az
utánpótlás csapatoknak egyaránt. Zoli egy
olyan mankót adott a Junior csapat hóna
alá, melynek segítségével elkészülhetett a
pálya és a kiscsapatok is tovább sportolhat-
nak, versenyezhetnek! A Polgármesteri Hi-

vatal is, ahol csak tud, segít, hiszen a falu más irányú fej-
lesztései mellett, nekik is fontos fiataljaink egészsége, kul-
turált szórakozása. A jövõt illetõen szeretnénk ifjúsági, fel-
nõtt és öregfiúk csapatokat is szervezni, bár ennek egye-
lõre sok akadálya van. Ennek ellenére bizakodóak vagyunk
és dolgozunk a megoldáson.

Végszóként szeretném megköszönni a sok-sok segítsé-
get, felajánlást mindenkinek, aki segített!

BRAVÓ SZALK! HAJRÁ SZALK!
Vinczellér CCsaba
utánpótlás eedzõ

SSZZAALLKKSSZZEENNTTMMÁÁRRTTOONN KK..SS..EE..

PPoollggáárrõõrrsséégg 
Legutóbbi jelentkezésünk óta több

érdekes esemény is színesítette
egyesületünk életét. Dunavecsére
voltunk hivatalosak egy kistérségi kö-
tetlen összejövetelre, augusztus 2-án.
A szervezõk nagyon kitettek magu-
kért, pazar hangulatban töltöttük el
azt a napot. Korlátlan mennyiségben
ehettük az általuk felajánlott fõtt kuko-
ricát és sárgadinnyét. Sõt, még haza
is hoztuk, amit helyben nem sikerült
elfogyasztanunk.

Következõ szombaton, augusztus
9-én Kunadacs rendezte meg a Me-
gyei Polgárõr Napot. Itt három kitün-
tetést is átvehettünk. Fenyvesi
András az Országos Polgárõrség ál-
tal adományozott „Polgárõr Érdem-
kereszt” ezüst fokozatát hozhatta el.
Szabó Ákos és Nagy Gábor a közbiz-
tonság megszilárdításának érdeké-
ben végzett kiemelkedõ tevékenysé-
gének elismeréséül oklevelet kapott,

a Kunszentmiklósi Rendõrkapitány-
ságtól. Gratulálunk mindhárom ta-
gunknak!

A falunap a nagy nyüzsgés és a
sok program ellenére a mi szemszö-
günkbõl eseménytelenül telt. Jó leírni,
hogy nem kellett intézkednünk még
egy szabálytalan parkolásnál, vagy
egy rendbontásnál sem.

A Hankook Tire Magyarország Kft.
gumiabroncs adományozási program
keretében pályázatot írt ki azon köz-
hasznú szervezetek részére, amelyek
adóköteles vállalkozási tevékenysé-
get nem végeznek, továbbá a társa-
dalom számára fontos szolgálatot
tesznek. A 2014-es abroncsadomá-
nyozási program keretében a Társa-
ság – a nagy, országos szervezetek
mellett – olyan kisebb alapítványok
és egyesületek számára is segítséget
kíván nyújtani, amelyek méretükbõl
fakadóan más módon nagyon ritkán
és csak nagy erõfeszítések útján jut-
nának támogatáshoz. Szeptember 

2-án vehettük át az elnyert 4 db nyári
gumiabroncs garnitúrát Rácalmáson.
Az egyszeri, vissza nem térítendõ tá-
mogatás értéke 49.332 Ft, amit ez-
úton is köszönünk a felajánlónak. 2
évente megismételhetjük a kérelmet! 

Új lehetõséget kínálunk a középis-
kolások 50 órás közösségi szolgála-
tának lebonyolítására. Az együttmû-
ködési megállapodással rendelkezõ
iskolák tanulóinak biztosítani tudjuk a
nálunk eltöltött szolgálat igazolását. A
falunapon 4 diák is élt a lehetõséggel.
Köszönjük nekik a hasznos munkát! 

Köszönjük továbbá a lakosság tö-
retlen bizalmát irányunkba. Igyek-
szünk minden bejelentéshez a legrö-
videbb idõ alatt kiérni, azt a megfelelõ
helyre továbbítani. 

Legfõbb támogatónknak, az Ön-
kormányzatnak külön köszönet jár a
számunkra kiutalt támogatásért, amit
a szolgálati Niva fenntartására fogunk
fordítani!

Szabó GGáborné TTeca
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Receptmánia

Az elmúlt hónapban tartottuk az új
kenyér ünnepét és talán méltó kez-
dése lesz ennek a rovatnak, ha az
ember legfontosabb eledelérõl, a
mindennapi kenyérrõl szól ez a cikk.

Mit jelentett elõdeinknek, és mit a
mai kor emberének a kenyér?

Régen a mindennapi kenyérnek
nagy volt a becsülete. A gyermeket
kiskorától arra szoktatták, hogy az
utolsó falatig megegye, a héját sem
volt szabad meghagyni. A vendég ak-
kor sértette meg legjobban a házi-
asszonyt, ha nem fogyasztotta el a
leszelt karéjt. A kenyérpocsékolás a
leginkább tiltott és elítélt dolgok közé
tartozott.

Nagyot változott a világ, mert ne-
künk már nem kell hajnalban kel-
nünk, hogy órákig dagasszuk a ke-
nyértésztát, mert a dagasztógépek
ezt is elvégzik helyettünk és a ke-
mence befûtésérõl sem kell már gon-
doskodnia a háziasszonynak, mert
legyen akár gáz- vagy villanysütõnk
rengeteg idõt takarít meg számunkra.
Míg manapság napi rendszeresség-
gel vásárolunk pékárut, régen egy al-
kalommal általában két hétre valót
sütöttek, mert a jó kenyér addig is pu-
ha maradt. A paraszti élet megsza-
bott rendje szerint a kenyérsütés
napja a szombat volt. A hódmezõvá-
sárhelyi ember ezt úgy mondta:
„röndös asszony szombaton süt, het-
fûn mos”.

Az elmúlt években sok receptet ta-
láltam és kipróbáltam, amit most sze-
retnék a kedves olvasóval megoszta-
ni, azt a Limara pékségen keresztül
ismertem meg. A családomnak és
vendégeknek készített illatozó, gõ-

zölgõ kenyér megéri azt a fárado-
zást, amit a mosolyukkal és dicsérõ
szavukkal köszönnek meg. Mindenkit
bíztatok arra, ha ideje engedi, próbál-
ja ki és szerezzen vele örömet sze-
retteinek és persze saját magának. 

„„AA nnaappoonnttaa kkéésszzüüllõõ 
KKEENNYYEERRÜÜNNKK””

Hozzávalók:
2 dl víz
1 teásk. cukor
1 dkg friss élesztõ
20 dkg öregtészta
20 dkg BL 80 liszt
Ezeket a dagasztógépbe teszem,

elkevertetem, majd állni hagyom fél-
egy órát, mikor mennyi idõm van.

Hozzá jjön:
120-150 ml víz
2 teásk. só
csipet aszkorbinsav
35 dkg BL 80 liszt
5 dkg teljes kiõrlésû liszt
2 evõk. burgonyapehely
A tésztát alaposan megdagasztja a

gép, a víz mennyisége függ a lisztek-
tõl, ha van benne teljes kiõrlésû liszt,
akkor kell a több víz.

Dagasztás után kiteszem a tésztát
egy tálba, letakarom egy kendõvel és
hagyom kelni kb. 40 percig. Közben
20 perc után egyszer átgyúrom.

Megformázom a kenyeret, és a sü-
tõpapírral bélelt 8 literes jénai aljába
teszem. Egy kendõvel, vagy a jénai
tetejével letakarva kelesztem kb. 40-
45 percig. Ezután pengével bevágom
a tetejét pár helyen, hagyom még
kelni 10-15 percet, (ez alatt már elõ-
melegítem a sütõt 200 fokra).

Megspriccelem vízzel a jénai fede-
lét belülrõl, így teszem rá, majd me-
het a sütõbe.

55-60 perc sütés után kiveszem,
lekapom a fedelét, és 220 fokra
visszateszem még 5-10 percre.

Ezután rácson hagyom kihûlni.

Öregtészta 
Öregtésztát sokan használnak ma

már a kenyerekhez, péksütikhez,
sokkal lazább szerkezetûek, fino-
mabbak lesznek vele.

Hozzávalók:
50 dkg fehér kenyérliszt (BL 80 jelû)
350 ml víz
1/2 teáskanál cukor
1 teáskanál só
1 dkg friss élesztõ
A hozzávalókból lágy tésztát da-

gasztok. Egy vékonyan kiolajozott
magas falú tálba teszem, átforgatom,
hogy az olaj mindenhol érje. Lazán a
tetejére borítok egy nejlonzacskót és
hagyom kelni a konyhaasztalon 10-
12 óra hosszát. Ezután túlkel és
visszaesik a tészta, ekkor lesz kész.
Egy lapáttal átforgatom gombóccá és
egy nagyobb fedeles mûanyag do-
bozban beteszem a hûtõbe. Innen
veszem ki az éppen szükséges
mennyiséget, 7-10 napig nyugodtan
használható. Ha tudom, hogy nem
fog elfogyni ennyi idõ alatt, akkor le-
fagyasztható a szükséges adagok-
ban dobozolva. A sima hûtõben kien-
gedve használható. 

Mészáros SSzilvia
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Képriport az elmúlt évek fejlesztései közül

MMûûvveellõõddééssii hháázz

OOrrsszzáággzzáásszzllóó

ÕÕsstteerrmmeellõõii ppiiaacc

IIsskkoollaakkoonnyyhhaa

ÁÁrrttéézzii kkúútt

JJáárrddaaééppííttééss
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