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IV. évfolyam 1. szám, 2015. március Ára: 200 Ft Az újság fejlapot Fodor Eszter tervezte.

Ezúton szeretném tájé-
koztatni Önöket a tavaly
õszi példány megjelenése
óta eltelt idõszak fontosabb
eseményeirõl.

Szeptemberben 179 ta-
nuló kezdte meg az évet az
általános iskolában, míg az
óvodában 82 gyermek. Saj-
nálatos dolog, hogy a szüle-
tések száma folyamatosan
csökken a faluban.

Az �Itthon vagy � Magyar-
ország, szeretlek!� rendez-
vénysorozat keretén belül
2014. szeptember 27-én volt
a néptáncosok felvonulása
és bemutatója. A vigasságo-
kat este tábortûz zárta, me-
lyen a vadásztársaság réz-
fúvósai szerepeltek nagy
sikerrel. Másnap a mûvelõ-
dési ház udvarán szilvalek-
várfõzés, népi játékok be-
mutatója, kosárfonás, házi
sajtkészítés és íjászbemu-
tató volt. Próbáltuk megis-
mertetni az ifjúsággal a régi,

hagyományos falusi élet
mindennapjait egy kis játék-
kal körítve. A fõszervezõ,
mint tavaly is, Mészáros
Szilvia volt.

Folytattuk a járdaépítést
az Eperfa utcában és a
Zrínyi utcában, mintegy 510
méter hosszúságban.

A csapadékos õszi idõ
nagyon kedvezett a szúnyo-
gok elszaporodásának, így
aztán szükség volt egy
rendkívüli szárazföldi és légi
szúnyogirtásra is. Talán 1
hétig volt hatása ennek a
760.000 Ft-os gyérítésnek.

A START-munkaprogram
keretében, október hónap-
ban 4 db 1100 l-es szemetes
konténert helyeztünk ki a te-
metõbe, hogy Mindenszen-
tekre és Halottak napjára
tiszta legyen a terület. Ez az
akció 3 hónapig tartott, heti
ürítéssel mintegy 315.000 Ft
értékben. Így 7 db konténer

(Folytatás a 2. oldalon)
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Szeretettel üdvözlöm a
Kedves Olvasókat a Szalki
Kisbíró tavaszi számábanMEGHÍVÓ



telt meg hetente elszáradt virágokkal,
koszorúkkal. Úgy gondolom, látható
volt a munka eredménye.

Október 12-én önkormányzati kép-
viselõ- és polgármester-választás volt.
Képviselõk azok a jelöltek lettek, akik
a legtöbb érvényes szavazatot kapták:

Kovácsné dr. Weisz Boglárka,
Pálinkás Gyuláné,
Gulyásné Horváth Tünde,
Szabó Gáborné,
Kerner Erzsébet,
Szabó Árpád.
A polgármesteri címet egyedüli

jelöltként szereztem meg.
A szavazatokat a Helyi Választási

Bizottság érvényesítette:
Német József elnök,
Hõs József Lajosné elnökhelyettes,
Krepsz Istvánné bizottsági tag.
A polgármester és a képviselõk az

október 22-i alakuló ülésen tették le az
esküt. A képviselõ-testület megválasz-
totta az alpolgármestert Gulyásné
Horváth Tünde személyében.
Megalakítottuk a Pénzügyi Bizottságot.
Elnöke: Kovácsné dr. Weisz Boglárka
Tagjai: Szabó Gáborné

Szabó Árpád
Külsõs tagja: Pinczel Mártonné.

Megalakult az Ügyrendi Bizottság is.
Elnöke: Pálinkás Gyuláné
Tagjai: Kerner Erzsébet és

Szabó Árpád.

Mint látható, ugyanaz a képviselõ-
testület folytathatja a munkát az új, im-
már 5 éves ciklusban. Ez a bizalom
erõt ad nekünk, hogy talán jól végez-
tük a ránk bízott munkát. A többség
elégedett volt velünk, ha néha hibáz-
tunk is. Itt is szeretném megköszönni
azt a sok segítséget, amit az eltelt
évek alatt kaptunk a község lakóitól!
Sokszor hívták fel a figyelmemet, hogy
még mit kellene kijavítani, esetleg
másképp csinálni! Higgyék el, köny-
nyebb úgy végezni a munkát, ha az ut-
cán megállítva mondanak valami
olyat, ami esetleg nem is jutna az
eszünkbe, de fontos lenne a falunak.
Mindenkinek köszönöm a segítõ szán-
dékot!

Januári hír a községi könyvtár
csatlakozása a Bács-Kiskun Megyei

Katona József Könyvtár szervezeté-
hez. Így lehetõség nyílik egy modern,
sokoldalú könyvtári szolgáltatásra a
községben.

Még mindig járdaépítés: a
Damjanich utcában megcsináltuk a
járdát egészen a vasboltig. A virágbolt
elõtti rész, valamint a piactéri szegé-
lyek aszfaltozása 2015-re maradt, a
buszmegálló és a buszbeálló elkészí-
tésével együtt.

A Fõ úton és a Túzok utcában 100
db vérszilva csemetét ültettünk. A
Zrínyi utcában szilfasort telepítettünk,
a Hõsök terénél pedig vegyesen ültet-
tünk facsemetéket. Ebben az évben is
folytatjuk a faültetést a községben.

Sikerült vásárolnunk egy 8 x 6 mé-
teres mobil színpadot és a tornaterem-
be védõpadlót, hogy a rendezvények
alatt ne sérüljön a tornaterem mû-
anyag bevonata.

A színpad és a védõpadló ára 1,1
mFt volt.

Használjuk sokáig!
Az avatására sem kellett sokáig

várni, hisz a Komámasszonyok szer-
vezésében sor került a Márton-napi
bálra a tornateremben. Telt ház volt.

Köszönjük a szervezõknek, Oláh
Réthy Napsugárnak és a tánccsoport
minden tagjának!

A katolikus egyház is megtartotta a
Márton-napi búcsút és szeretetven-
dégséget.

Testvértelepülésünk, Felsõboldog-
falva delegációja is útba ejtett bennün-
ket. Vendégül láttuk õket étellel, itallal
és a falunézés közben meghívtam a
delegációjukat a 2015. évi augusztus
20-i falunapra.

A meghívást elfogadták és bízom
benne, hogy találkozunk Nemzeti Ün-
nepünkön!

Újra buszmegálló, immár a tízedik:
egy új, Bakos Gyula által elképzelt és
fába faragott gyönyörû alkotás díszíti
a faluközpontot. Az értelmi szerzõ és a
szponzor, mint már sokszor, a KÖSZI
Egyesület volt. Köszönet érte.

A felsõfokú tanulmányokat nappali
tagozaton végzõ szalki diákok a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázat kereté-
ben 10 hónapra kapnak támogatást.
Az elosztásnál az egy fõre esõ jövede-
lem volt a meghatározó szempont, ez

alapján osztott szét a képviselõ-testü-
let mintegy 350.000 Ft-ot.

Év vége felé felállítottuk a falu kará-
csonyfáját. Elõször készítettünk
adventi koszorút. A legmegfelelõbb
helynek a szökõkút káváját találtuk. A
koszorú vázát Pálinkás Gyula készí-
tette vasból, a világítását Oláh István
szerelte össze. A díszítésben, mint oly
sokszor, Gulyásné Horváth Tünde járt
az élen. Köszönet érte mindnyájuk-
nak!

December közepén tartotta alakuló
ülését a Nyugdíjas klub. Egy nagyon
precízen megrendezett mûsoros, tom-
bolás est keretében látták vendégül
községünk nyugdíjasait a Mûvelõdési
házban. A fõszervezõnek, Balogh
Károlynénak csak köszönetet lehet
mondani, hogy felvállalta ezt a renge-
teg munkával, szervezéssel járó fela-
datot. Régi hiányt pótol a Nyugdíjas
klub a község életében.

A karácsony hasonlóan zajlott, mint
már régebben is. A faluközpontban ün-
nepi mûsorral, ajándékokkal, karácso-
nyi finomságokkal kedveskedtünk a
legkisebbektõl kezdve a legidõseb-
beknek is. Havat sajnos nem tudtam
intézni, pedig rajta voltam. Volt viszont
zsíros kenyér, forralt bor és tea is,
hogy aki megéhezett, megszomjazott,
kapjon belõle bõven!

A január kellemetlenséggel kezdõ-
dött az autósoknak, a Dunai híd fize-
tõssé tételével.

Tass, Szalkszentmárton, Dunave-
cse, Apostag, Dunaegyháza, Solt és
Újsolt polgármesterei közösen fordul-
tunk levélben Seszták Miklós nemzeti
fejlesztési miniszterhez, Fónagy
János és Tasó László államtitkárokhoz
a rendelet módosítása végett. Talán mi
is hozzájárultunk ahhoz, hogy vissza-
állt a régi rend és ingyenesen használ-
hatjuk a Pentele hidat!

AMûvelõdési ház januári gázszámlá-
ja a fele összeget mutatta, mint tavaly!
Ezt azért tartom fontosnak, hisz így lát-
szik, hogy megérte a hõszigetelésbe
fektetett pénz. Nemcsak szebb lett az
épület, hanem gazdaságosabb is!

Januárban 89 köbméter szociális
tûzifát osztott ki a képviselõ-testület.
Az idõsebbeknek összevágtuk, volt
aki kuglizva, illetve rönkben kapta.
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Államilag meghatározott normák sze-
rint kapták a rászorulók a segítséget.

Folyamatosan végezzük a kátyús
és földes utak javítását. Kohósalak
alapra fövenyt terítettünk és ezt a
réteget úthengerrel egyengettük el. A
munkák a Kígyó közben, a Béke, az
Alkotmány, a Zrínyi, a Dankó és a
Tópart utcákban folytak.

Rendkívüli testületi ülésen vitatták
meg a képviselõk a 2015-ös költség-
vetést.

Fejlesztésekre, beruházásokra
62.214.000 Ft lett betervezve.

Nagyobb beruházások:
� közvilágítás bõvítése (Hõsök tere),

3 mFt,
� aszfaltozás (Malom utca, Vörös-

marty utca), 28 mFt,
� pályázatok önereje, 20 mFt

(ebben van a telepi óvoda felújítása,
az orvosi rendelõk felújítása és a bel-
területi utak felújítása),

� orvosi rendelõk belsõ tatarozása,
2,5 mFt,

� polgármesteri hivatal udvarán lévõ

garázsok felújítása és egy modern vi-
zesblokk kialakítása, 2,5 mFt,

� járdaépítés, 2,5 mFt,
� útjavítás (Béke utca és Kossuth

Lajos utca) 500.000 Ft,
� tartalékba helyeztünk 5,3 mFt

összeget.
Itt kell megemlítenem a belterületi

utak pályázatához rendelt 15 mFt ön-
erõ sorsát is. Kérelmünk már 3 éve vá-
rólistán van és azóta sem kaptuk meg
a pénzt. Felvettem a kapcsolatot
Salacz László országgyûlési képvise-
lõnkkel, hogy segítsen abban, hogy
végre megkapjuk ezt a beígért össze-
get, hisz a 2015-ös év az utolsó, amikor
a 2007-2014. közötti európai uniós
fejlesztési pénzek még kiutalhatók. A
képviselõ úr megígérte, hogy meg-
próbál a végére járni a dolognak. Hajrá!

Régóta napirenden van a Körtó ki-
takarítása is. Folyamatosan figyeljük a
pályázati lehetõségeket, hátha akad
olyan, ami segítene a megvalósítás-
ban. Nagyon fontos lenne a tó kimélyí-
tése, a nád gyökeres kitermelése, de

ennek a költsége több mint 10 mFt!
Ezért várjuk az új pályázati kiírásokat.

Próbálunk minél több hasznos dol-
got megvalósítani, de csak annyit
tudunk minden évben elvégezni,
amennyi pénzt biztosít költségveté-
sünk, illetve amennyit a pályázatokból
tudunk nyerni! Kisebb lépésekben ha-
ladunk, mint ahogy szeretnénk, de
azért haladunk!

Közeleg a március 15-i Nemzeti
Ünnepünk, melynek megünneplésére
mindenkit szeretettel várok! A meghí-
vókat kiküldtük minden házhoz! Ebben
az évben Fráter Olivér adjunktus, a
Nemzetstratégiai Intézet elnökhelyet-
tese lesz az ünnepi szónok.

Március 25-én falugyûlés!
Remélem sokan megtisztelnek ben-

nünket részvételükkel a Mûvelõdési
házban.

Az elmúlt idõszak fontosabb ese-
ményeirõl szóló részletes beszámolót
a falugyûlésen ismerhetik meg!

KKááppoosszzttááss TTiibboorr
ppoollggáárrmmeesstteerr
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Szalkszentmárton Község Önkor-
mányzata Képviselõ-testülete a 2014.
október 22-i testületi ülésén úgy dön-
tött, hogy csatlakozik a Bursa Hungari-
ca Ösztöndíjrendszerhez. A pályázati
kiírásnál a jövedelem felsõ határának
a nyugdíjminimum háromszorosát, az-
az 85.500 Ft-ot állapított meg. Decem-
berben került sor a beérkezett pályá-
zatok elbírálására. Az egyik pályázót ki
kellett zárnia a testületnek, tekintettel
arra, hogy papír alapon nem érkezett
be a pályázata, ugyanis a jogszabály
úgy írja elõ, hogy a kérelmet elektroni-
kus úton kell benyújtani, de postai úton
is el kell juttatni az önkormányzathoz.
A benyújtott 7 pályázat közül, a fenn-
maradó 6 elfogadásra került és a diá-
kok havi 3.000-6.000 Ft összegû támo-
gatásban részesülnek.

2014. október 3-án úgy döntött a
Képviselõ-testület, hogy csatlakozik a
46/2014. (IX. 25.) BM rendeletben biz-
tosított szociális célú tûzifavásárláshoz
kapcsolódó pályázati lehetõséghez. A
testület vállalta, hogy nem kér ellen-
szolgáltatást a szociális célú tûzifában

részesülõktõl és úgy határozott, hogy
biztosítja a szállítással kapcsolatos
költségeket a 2014. évi költségvetés
terhére. A határidõben benyújtott pá-
lyázatunk pozitív elbírálásban része-
sült, ezért önkormányzatunk részére
1.695.450 Ft összegû vissza nem térí-
tendõ egyszeri támogatás került jóvá-
hagyásra, melyet az önkormányzat 89
erdei köbméter keménylombos tûzifa-
vásárlásra használt fel. A beérkezett
kérelmeket az Ügyrendi Bizottság és a
Családsegítõ Szolgálat képviselõje
rangsorolta szociális rászorultság
alapján és januárban sor került a tûzi-
fa kiszállítására.

2014. október 22-én tartotta alakuló
ülését az ismét megválasztott Képvi-
selõ-testület. Németh József, a Helyi
Választási Bizottság elnöke beszámolt
a választás eredményérõl, majd esküt
tettek a képviselõk, a polgármester és
az alpolgármester. Sor került a bizott-
sági szerkezet kialakítására, melynek
köszönhetõen megalakult a Pénzügyi
Bizottság (elnök: Kovácsné dr. Weisz
Boglárka, tagok: Szabó Árpád, Szabó

Gáborné és Pinczel Mártonné /nem
képviselõ tag/) és az Ügyrendi Bizott-
ság (elnök: Pálinkás Gyuláné, tagok:
Kerner Erzsébet és Szabó Árpád).

A Képviselõ-testület úgy döntött a
november 22-i rendkívüli testületi ülé-
sen, hogy 2015. január 1-jétõl a tele-
pülési könyvtári ellátást a Bács-Kiskun
megyei Katona József Könyvtár szol-
gáltatóhelyeként kívánja teljesíteni, te-
kintettel arra, hogy könyvtárunk nem
felelt meg a nyilvános könyvtár feltéte-
leinek. A csatlakozást követõen a me-
gyei könyvtárigazgató kezdeményezte
a könyvtár nyilvános szolgáltató terei-
nek korszerûsítését, szakszerû bútor-
ral történõ berendezését pályázati for-
rás igénybevételével. A megyei könyv-
tár vállalja a pályázat teljes elõkészíté-
sét, nyertes pályázat esetén érdemben
közremûködik annak lebonyolításá-
ban, elszámolásában. Sokak számára
köztudott, hogy 2012-ben az önkor-
mányzat nyert a TIOP 1.2.3/11/1
Könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúra-fejlesztése � �Tudásde-
pó Expressz� pályázaton, melynek ke-
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retében lehetõség nyílt korszerû infor-
matikai infrastruktúra kialakítására a
könyvtárban. Ez volt a könyvtárkor-
szerûsítés elsõ lépcsõfoka. Ameny-
nyiben pozitív elbírálásban részesülne
a most készülõ pályázatunk, Szalk-
szentmárton lakossága még ez év
második felében igénybe vehetné az
immár szakmailag is megújított könyv-
tárát.

Szalkszentmárton Község Önkor-
mányzata Képviselõ-testülete a
102/2014. (VIII. 27.) számú határoza-
tában úgy döntött, hogy pályázatot ír ki
a nem közmûvel összegyûjtött háztar-
tási szennyvíz begyûjtésére Szalk-
szentmárton község közigazgatási te-
rületén. 2014. október 10-én 12 órakor
lejárt az ajánlatok benyújtására meg-
határozott határidõ, összesen 3 pályá-
zat érkezett be. A pályázati felhívás
16. pontja alapján a szolgáltató kivá-
lasztásáról a Képviselõ-testület dön-
tött és a Kuszaka 2004 Bt. szolgáltatót
bízta meg. A közszolgálati szerzõdés
2015. január 1-jén lépett hatályba,
mely alapján a közszolgáltató kizáró-
lagos jogot szerzett Szalkszentmárton
község közigazgatási területén a nem
közmûvel összegyûjtött háztartási
szennyvíz begyûjtésére, a benyújtott
pályázati anyagban szereplõ � csator-
názott terület esetén: 1.623 Ft/m3, csa-
tornázatlan terület esetén: 1.650 Ft/m3

� szolgáltatási díj ellenében.
A pénzbeli és a természetbeni szo-

ciális ellátások rendszere 2015. már-
cius 1-jétõl jelentõs mértékben átala-
kul. Az aktív korúak ellátását március
1-jétõl a járási hivatalok fogják megál-
lapítani. Az önkormányzatok által biz-
tosított ellátás neve egységesen tele-
pülési támogatás lesz, melynek kere-
tében lehetõségük van az önkormány-
zatoknak arra, hogy a támogatási cél-
jaiknak megfelelõ korábbi ellátási for-
mákat állapítsanak meg. A szociális
törvény alapján egyetlen kötelezettség
az, hogy a Képviselõ-testület a lét-
fenntartást veszélyeztetõ rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az idõ-
szakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdõ személyek részére
rendkívüli települési támogatást nyújt-
son. A jogosultsági feltételeket a tele-
pülési támogatásról és az egyéb szo-
ciális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.)

önkormányzati rendeletünk tartalmaz-
za. Újdonságnak számít az otthon-
teremtési támogatás, ugyanis a tes-
tület döntése alapján a fiatal házas-
vagy élettársak elsõ lakáshoz jutásá-
val kapcsolatban adható támogatás-
ban részesülhet az a házas- vagy
élettársi kapcsolatban élõ kérelmezõ,
akinek legalább egyik tagja több mint
egy éve Szalkszentmárton község
közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkezik. A támogatás összege
100.000 Ft.

Az állatok védelmérõl és kíméleté-
rõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény
42/B. § (1) bekezdése alapján Szalk-
szentmárton község ebrendészeti
feladatainak elvégzése érdekében,
illetve a veszettség elleni oltás jár-
ványvédelmi vonatkozásaira tekintet-
tel Szalkszentmárton közigazgatási
területén 2015. február 28. napjáig eb-
összeírást végzett. Szalkszentmárton
Község Önkormányzata Képviselõ-
testülete nem tervezi az ebrendészeti
hozzájárulás bevezetését, az össze-
írás célja kizárólag a törvényi elõírá-
soknak való megfelelés. Ezúton is
szeretném megköszönni azoknak,
akik határidõben eljuttatták a Polgár-
mesteri Hivatalba a kitöltött adatlapo-
kat és egyúttal kérem azokat a lakoso-
kat, akik még nem tettek eleget a jog-
szabályban meghatározott kötelezett-
ségüknek, úgy szíveskedjenek mu-
lasztásukat pótolni.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a
testület a 2015. évre vonatkozóan
nem vezetett be új adónemet és nem
emelt adómértéket sem. Köszönöm,
hogy a lakosság nagy része határidõ-
ben befizeti a helyi adókat és kérnék
mindenkit, amennyiben teheti, az ön-
kormányzat számlavezetõ bankján, az
OTP Bank Nyrt.-n keresztül tegyen
eleget adófizetési kötelezettségének
tekintettel arra, hogy a postai befizeté-
sek után évente kb. 1.000.000 Ft több-
letköltséget fizet ki a hivatal.

Következõ rendes ülését 2015.
március 25-én (szerdán) tartja a testü-
let. Ezen a napon sor kerül a közmeg-
hallgatásra is, melyre várjuk a helyi la-
kosságot!

HHaalláásszznnéé ddrr.. BBoorrbbééllyy AAnneetttt
jjeeggyyzzõõ
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Önkormányzati hírek

PETÕFI SÁNDOR
EMLÉKKIÁLLÍTÁS

Múzeumunk célja a 2015-ös év-
ben is a látogatottság növelése és a
szalkszentmártoni Petõfi megismer-
tetése a szélesebb közönséggel.

Több idõszakos kiállítást is terve-
zünk az év folyamán a múzeum tár-
gyi anyagából, amelyeket szeret-
nénk kibõvíteni más intézményekbõl
kölcsönzött tárgyakkal.

Nyilvántartásunkat a beérkezõ
anyagokkal folyamatosan bõvítjük.

E téren szakmai kapcsolatot tar-
tunk a megyei múzeumi intézmé-
nyekkel és több más múzeummal is.
Ilyen például a kiskõrösi Petõfi
Emlékmúzeum és Szülõház, vala-
mint a Petõfi Irodalmi Múzeum.

Tervezzük az épületeink látogató-
baráttá tételét: a pincébe levezetõ
lépcsõhöz egy korlátot szeretnénk
felhelyeztetni.

AA 22001155--ööss éévv tteerrvveezzeetttt mmeenneettee::
JJaannuuáárr �� ffeebbrruuáárr::

Leltározás
MMáárrcciiuuss 1155..::

Megemlékezés 1848-ról
ÁÁpprriilliiss 33..::

Húsvéti tojáskeresés óvodások-
nak a múzeum udvarán

JJúúnniiuuss 44..::
Trianoni megemlékezés

JJúúnniiuuss 2200..::
Múzeumok éjszakája

JJúúlliiuuss 1133--1199..::
Idõszakos kiállítás a múzeum tár-
gyi anyagából

AAuugguusszzttuuss 2299..::
Fotográfiai világnap � Kiállítás a
múzeum fényképeibõl

SSzzeepptteemmbbeerr 3300..::
Múzeumpedagógia a népmese
világnapja alkalmából

OOkkttóóbbeerr 2233..::
�56-os megemlékezés

OOkkttóóbbeerr 2200--3311..::
I.-II. Világháborús kiállítás a
múzeum tárgyi anyagából

DDeecceemmbbeerr 3311..::
Megemlékezés Petõfi Sándor
születése alkalmából

KKuugglleerr FFeerreenncc
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Bölcsõdei / Óvodai hírek

2015. február 4-én a 6086 Szalk-
szentmárton, Béke utca 34. szám alatt
nyitotta meg kapuit a Napsugár Csa-
ládi Napközi, melyet az ANIVÁN Szol-
gáltató Kft. mûködtet. A napközi 20
hetes � 3 éves kor közötti gyermeke-
ket fogad, az engedélyezett férõhelyek
száma 7 fõ.

A kisgyermekek napközbeni ellátá-
sáról a családi napközi vezetõje, Ho-
mokyné Hornyák Anikó fõállású cse-
csemõ- és kisgyermeknevelõ, valamint
Homoky István egészségügyi szak-
vizsgával rendelkezõ 6 órás segítõ
gondoskodik.

A családi napközi � melyet az odajá-
ró gyermekek �bölcsõdének� neveznek
�, pályázat útján elnyert összegbõl ke-
rült kialakításra egy felújított épület-
részben. A kivitelezésnél a tulajdono-
sok fontosnak tartották, hogy a legkor-
szerûbb energiaforrások alkalmazása
révén a késõbbi mûködési költségeiket

minél alacsonyabb szinten tudják tar-
tani.

A felújított épület, a játszószobán kí-
vül rendelkezik a jogszabályok által
elõírt kötelezõ szociális helyiségekkel
és egy sószobával is. A mosdóban el-
helyezett bútorok és higiéniás létesít-
mények maximálisan a kisgyermekek
fejlettségéhez és igényeihez igazod-
nak. A sóhomokozó azon túl, hogy
enyhíti a gyermekek õszi-téli homoko-
zó iránti hiányát, a sókristályok által le-
adott negatív töltésû ionok révén pozi-
tívan hat a légutakra, légúti megbete-
gedésekre, erõsíti az immunrendszert.
Az immunrendszer támogatása 3 éves
korig a legindokoltabb, mert az erõs, jó
alapokkal induló gyermek késõbb
könnyebben leküzdi a betegségeket.

Az elõzetes igényfelmérés a helyi
védõnõ segítségével 2014 júliusában
történt, mely alapján 2015. augusztus
31-ig a napközi minden férõhelye be-

telt. A szolgáltatást azok a családok
tudják igénybe venni, ahol a kisgyer-
mek mindkét szülõje dolgozik, támo-
gatva ezzel az anyuka munkába való
visszatérését.

A családi napközi megnyitásához
segédkezet nyújtottak a már beíratott
gyermekek szülei. A mûködtetõk ez-
úton is szeretnék köszönetüket kifejez-
ni a szülõknek és mindazoknak, akik
támogatták õket abban, hogy a kis-
gyermekek mielõbb birtokba vehessék
a �napsugár-házat�.

A tulajdonosok az elnyert pályázati
támogatásnak köszönhetõen 2015.
október 31-ig térítési költség mentesen
tudják fogadni a csemetéket és bíznak
abban, hogy ezt követõen is, több évti-
zeden keresztül a település szolgála-
tában állhatnak.

Szeretettel várja az érdeklõdõket:
HHoommookkyynnéé HHoorrnnyyáákk AAnniikkóó

7700//339955--3344--6677

BBeemmuuttaattkkoozziikk aa NNaappssuuggáárr CCssaallááddii NNaappkköözzii

Szeptemberben beszámoltam
Önöknek óvodánk csoportjainak ala-
kulásáról. Most arról szeretnék írni,
hogy a Pedagógiai Programunk által
biztosított napi nevelési és fejlesztési
feladatok mellé milyen foglalkozások
és programok kerültek.

Év elején a Bács-Kiskun Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat elvégezte a
gyerekek egyéni mérését és szakértõi
vizsgálatát. Ennek tükrében biztosíta-
nak az óvodások számára: logopédiai
és fejlesztõ foglalkozásokat, bábterá-
piát. Gyermekorvosi javaslat alapján

gyógytestnevelésen vesznek részt
gyermekeink.

A középsõsöknek és a nagycsopor-
tosoknak lehetõségük van református
hittanra járni.

Ezek mellett sokféle programmal
színesítjük az ovis életet.

A népmese napján a Szalkszent-
márton Petõfi Sándor Emlékkiállítás
szervezésében egy tartalmas délelõt-
töt töltöttünk el.

A Mûvelõdési ház szervezésében
az ovisok aktív részvételével Márton-
napon és Mackó-napon vettünk részt.

Az óvodai programok nagy része a
Mûvelõdési házban kerül megrende-
zésre.

Rendszeresen élvezhetjük a Haba-
kuk bábszínház elõadásait. Ebben az
évben láthattuk a Diótörõt, a Zsiga és
Csipetet és a Tücsök és a hangyát.
Októberben a Léghajó színház mûso-
rát élvezhettük. Decemberben a Répa-
Retek duó adventi mûsorára táncolhat-
tunk.

Két alkalommal vendégeskedtek a
nagycsoportosok az iskola által szer-
vezett zenei elõadáson.

AA BBóóbbiittaa ÓÓvvooddaa eesseemméénnyyeeii
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Óvodai hírek

Kétszer láthattuk az iskolásokat
szerepelni (Luca-nap, Mikulás elõ-
adás).

A Mikulás érkezése minden csoport-
ban vidáman zajlott. Az idén a gyere-
kek kétszer is örülhettek, mert a Has-
linger dunavecsei vállalata Mikulás
elõtt egy nappal, két kis manójával cso-
magot küldött minden óvodásunknak.

A karácsonyt minden csoport a szü-
lõkkel közösen ünnepelte. A fenyõfákat
az Önkormányzat, a játékokat az Ala-
pítványunk biztosította.

Örömmel újságolhatom, hogy a
Haslinger vállalat az Újtelepi Óvodá-
nak 100.000 Ft értékben papírárut kül-
dött. Ezen felül egy új udvari fajátékot
állíttatott fel az Újtelepi ovi udvarán.

Ehhez Tóth Zoltán hozta a homokot,
ami az ütéscsillapítást biztosítja.

Innen köszönjük a segítséget Krá-
nicz Mónikának, valamint a vállalat
igazgatójának, Reinhard Hinteregger-
nek.

Somogyi Péter az Újtelepi Óvoda
elé hirdetõtáblát készített.

Mészárosné Bebõk Andrea egy
nagy szõnyeget hozott a telepi ovi me-
sesarkába.

A nyár folyamán azokat a játékszere-
ket, amik nem feleltek meg az elõírá-
soknak sajnos el kellett bontani. Ameg-
maradt játékokat megjavítottuk, a talajt
alattuk Borbély Zoltán töltötte fel ho-
mokkal. A játékszerek pótlását az óvo-
dai alapítványunk megkezdte: kosár-
labdapalánkokat, labdákat, mozgatható
bújócskákat vásároltak. 3 db rugós
mérleghinta tavasszal kerül felállításra.

A Generali Biztosító Szimba pályá-
zatán nyert összegbõl futóbicikliket,
háromkerekû rollereket, kis fa mérleg-
hintát, lépegetõ ügyességi játékot vet-
tünk szintén az udvarra.

IPR-pályázaton nyert összegbõl öl-
tözõszekrényeket, kis szõnyegeket,
függönyöket vásároltunk.

Önkormányzati költségvetésbõl
szõnyegeket, a kiscsoportosoknak
ágyakat vásároltunk. Az I-es épületben
sikerült lecserélnünk a régi durva szö-
vésû takarókat puha plédekre. A pléde-
ket Weiszné Terike néni szabta és
szegte méretre, Kovácsné dr. Weisz
Boglárka pedig kifizette.

A költségvetésünk azt is megenged-
te, hogy az étkezéshez használatos
edényeket lecseréljük, valamint a II-es

és III-as épület mosdóiban új törölkö-
zõpolcokat szereljünk fel.

Biztos sokan látták, hogy az Újtelepi
Óvoda udvarán ki kellett vágni az épü-
let elõtti fákat, a gyerekek és a járdán
járó gyalogosok biztonsága érdeké-
ben. Egyben megkezdõdött a terület
rendezése is. A KÖSZI-tõl kaptunk 30
db bokrot és 2 db fát az udvar parkosí-
tásához, az épület elé pedig Jenei
Istvánék hoztak egy fenyõfát.

Most az alapítvánnyal közösen a
Jótékonysági délutánunkra készülünk,
ahol a Répa-Retek duó és az óvodá-
sok is fellépnek. Ennek bevétele az
alapítvány számlájára kerül. Ebbõl és
a fogadott 1%-okból a jövõ évben új já-
tékok vásárlására kerül sor.

AA KKoorrsszzeerrûûbbbb ÓÓvvooddááéérrtt SSzzaallkksszzeenntt--
mmáárrttoonn eezzeenn aazz aaddóósszzáámmoonn ttuuddjjaa ffoo--
ggaaddnnii aazz 11%%--oott:: 1188336600335544--11--0033..

Kedves Szalkszentmártoniak! Sze-
retném megköszönni mindenkinek a
segítséget, amit nekünk adtak! Hálá-
sak vagyunk minden ajándékért, ado-
mányért, ami jobbá teheti gyermekeink
életét!

SSzzeekkeerreessnnéé PPiinncczzééss GGyyöörrggyyii
óóvvooddaavveezzeettõõ
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Iskolai hírek

�Szeretetben, egészségben
legyen részed egész évben.
Légy szerencsés, vidám, boldog,
felejtsd el a bút, és gondot.
Kezdõdjön hát egy új élet:
legyen békés, boldog éved!�

(Mentovics Éva: Újévi köszöntõ)

Minden olvasót szeretettel köszön-
tök iskolánk tanulói és dolgozói nevé-
ben a 2015. esztendõben.

A Szalkszentmártoni Petõfi Sándor
Általános Iskolában a 2014/15-ös tan-
évben 181 tanulóval foglalkozunk. 10
csoportban folyik az oktatás. Emellett 2
napközis és 2 tanulószobás csoportunk
is van. 23 tanórán kívüli foglalkozás (te-
hetséggondozás, felzárkóztatás, felvé-
teli elõkészítõk) közül válogathattak év
elején a gyerekek. Ingyenesen igénybe
vehetõ szakszolgáltatásaink:

� gyógypedagógiai szolgáltatás,
� pályaválasztási tanácsadás.
Iskolánknak ez évtõl iskolapszicho-

lógusa van, Szabó Erika személyében,
aki heti rendszerességgel tud foglal-
kozni a tanulókkal /szülõkkel:

� pályaválasztás elõkészítése sze-
mélyiségfejlesztõ programmal,

� drogprevenciós elõadásokkal,
� serdülõkori változásokra személyi-

ségfejlesztõ önismereti és társismereti
foglalkozásokkal,

� tanulást segítõ készség- és képes-
ségfejlõdést szolgáló foglalkozások-
kal,

� egyéni terápiákkal.
Munkatervünk alapján csendben,

rendben végezzük feladatainkat. Nem
panaszkodunk, igyekszünk a lehetõsé-
gekhez mérten becsülettel elvégezni
vállalt feladatainkat, 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 � iskolai
foglalkozásokon való egyéb foglalko-
zásokon történõ részvétel alól az igaz-
gató a tanulót a szülõ kérelmére fel-
mentheti. A mai napig 117 tanuló ka-
pott felmentést. Mindössze 64 tanuló
az, akinek 16.00 óráig valamilyen ok-
ból az iskolában kell tartózkodnia. Tör-
vényi rendelet kimondja, hogy a szülõ-
nek igazolnia kell a délutáni foglalko-
zásokról való hiányzást is. Nekünk szi-
gorúan adminisztrálnunk kell a hiány-
zásokat! Ezért kérjük a szülõket,
gondviselõket, hogy nagy gondot for-
dítsanak arra, hogy gyermekeik rend-

szeresen vegyenek részt
a választott vagy kötele-
zõ délutáni foglalkozáso-
kon is, mert ellenkezõ
esetben, igazolás hiá-
nyában, ez igazolatlan
óra lesz. 10 igazolatlan
órától a hiányzást jelez-
nünk kell a Járási Gyám-
hivatalnak, 30 igazolatlan
óra után pedig a Kor-
mányhivatalnak is, ahol

szabálysértési eljárást fognak indítani a
szülõ / gondviselõ ellen. 50 óra igazolat-
lan hiányzástól sor kerül az iskoláztatá-
si támogatás szüneteltetésére, illetve
indokolt esetben a fiatalkorú védelem-
be vételére.

2. A 2015/16-os tanévben a NAT
2012 szerint eerrkkööllccssttaann // hhiitt ééss eerrkkööllccss--
ttaann ttaannttáárrggyy aazz 11..,, 22..,, 33.. ééss aazz 55..,, 66..,, 77..
éévvffoollyyaammoonn indul. A szülõk kötelezõen
nyilatkoznak majd arról, hogy eerrkkööllccss--
ttaannrraa,, vvaaggyy hhiitt-- ééss eerrkkööllccssttaannrraa sze-
retnék járatni gyermeküket. Iskolánk a
tavasz folyamán informatív elõadást
fog tartani errõl a szülõknek, az egy-
házak képviselõivel egyetemben.

3. A leendõ 1. osztályosok beíratásá-
nak idõpontja és rendje a KLIK közpon-
ti rendeletében lesz meghatározva.
Mindenki mindent idõben meg fog tud-
ni! Errõl is lesz egy tájékoztató elõadás,

melyre szeretettel hívjuk és várjuk majd
a leendõ elsõsök szüleit, gondozóit.

4. A ��KKoorrsszzeerrûûbbbb IIsskkoollááéérrtt SSzzaallkk--
sszzeennttmmáárrttoonn AAllaappííttvváánnyy�� kuratóriuma
mindenkinek köszöni a 2013. évi adó
1% felajánlásait. Ez az összeg 164 857
Ft-ot jelent. Ebbõl iskolánk könyvtá-
rának állományát bõvítették. Mese-
könyveket, házi olvasmányokat min-
den évfolyamra, szépirodalmi könyve-
ket vásároltak, gyermekeink nagy örö-
mére. Egyúttal kérik mindazokat, akik
rendelkezni óhajtanak a 2014. évi adó-
juk 1%-áról, hogy gondoljanak isko-
lánk tanulóira továbbra is nagy sze-
retettel. Most talán még nagyobb szük-
sége van az Alapítvány segítségére,
mint ezelõtt. AAzz AAllaappííttvváánnyy aaddóósszzáámmaa::
1188336644226622--11--0033 

Alapítványunk segítségével iskolai
könyvtárunk mára olyan lett, amilyen-
nek szerettük volna. Balogh Ágota
könyvtárosunk fáradhatatlan munkájá-
val a II. félévben a gyerekek birtokuk-
ba vehetik a könyvtárat. A mellékelt
képek is errõl árulkodnak.

5. Az Alapítvány, a Szülõi Munkakö-
zösség és a nevelõtestület szervezésé-
ben ismételten megrendezésre kerül a
��TTaavvaasszzii ttaarrkkaa--bbaarrkkaa�� jótékonysági
délután, 2015. április 17-én. Ezen a dél-
utánon tanítványaink énekelnek, sza-
valnak, táncolnak,... stb. melyre minden
érdeklõdõt szeretettel várunk. Lesz büfé,
sok-sok ajándéktárgy, amit a gyerekek
saját kezûleg készítettek. Mindez arra

szolgál, hogy adományokat gyûjtsünk
iskolás tanulóink megsegítésére. Sze-
retettel hívjuk és várjuk Önöket!

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

FFaarrkkaass MMáárrttaa iinnttéézzmméénnyyvveezzeettõõ

HHíírreekk aa SSzzaallkksszzeennttmmáárrttoonnii PPeettõõffii SSáánnddoorr
ÁÁllttaalláánnooss IIsskkoollaa ppoorrttáájjáárróóll



Közhírré tétetik 8

Anyakönyvi hírek � KÖSZI

Születések
PPiinnttéérr BBeennccee (2014. 09. 11.)

a.n.: Csik Ilona
JJeenneeii JJáánnooss (2014. 09. 14.)

a.n.: Pankovics Melinda Viktória
MMeelleegg ZZaalláánn (2014. 09. 24.)

a.n.: Bálint Anita
SSeebbeettkkaa JJáázzmmiinn (2014. 10. 03.)

a.n.: Jenei Ágnes Klára
MMeennddii IIzzaabbeellllaa TTeerréézziiaa (2014. 11. 05.)

a.n.: Jakab Piroska Amália
PPrrooddáánn MMiikkllóóss (2014. 11. 06.)

a.n.: Szalai Magdolna
LLeennggyyeell HHaajjnnaallkkaa (2014. 11. 10.)

a.n.: Bán Regina
KKrreeppsszz AAnnnnaa (2014. 11. 21.)

a.n.: Dobos Éva
AAllffööllddyy--BBoorruussss DDoommáánn AAnnttaall (2014. 12. 26.)

a.n.: Sóbujtó Klára
TTuujjnneerr PPeettrraa (2015. 01. 08.)

a.n.: Nyári Tímea

Házasságkötések
KKoovvááccss JJóózzsseeff ééss CCsseepprreeggii KKiittttii 2014. szeptember 27.
PPiinncczzeell ZZoollttáánn ééss JJuuhháásszz KKaattaalliinn 2014. október 24.

PPaannkkoovviittss RRoollaanndd ééss BBíírróó VViirrggíínniiaa SSzziillvviiaa 2014. október 25.

Elhunytak
LLeennccssééss MMiihháállyynnéé (1947.10.26.) Elhunyt: 2014.08.03.
SSzzaabbóó LLaajjooss (1917.09.02.) Elhunyt: 2014.09.03.
SSzzáánnttóó ÁÁrrmmáánndd (1955.06.16.) Elhunyt: 2014.09.03.
GGyyeenneess GGáábboorrnnéé (1930.08.04.) Elhunyt: 2014.09.26.
ZZoolllliinnggeerr EErrnnsstt (1931.08.21.) Elhunyt: 2014.10.06.
SSzzaabbóó AAnnddrráássnnéé (1922.03.13.) Elhunyt: 2014.10.07.
SSzzaabbóó KKáárroollyynnéé (1931.12.19.) Elhunyt: 2014.10.20.
AAnnddrroossoovviiccss JJáánnooss IIssttvváánn

(1956.02.29.) Elhunyt: 2014.11.14.
IIvvaanniiccss EEmmmmaa (1928.11.19.) Elhunyt: 2014.11.29.
MMoonnyyáákk SSáánnddoorrnnéé (1926.03.27.) Elhunyt: 2014.12.04.
OOrrooss JJóózzsseeffnnéé (1929.02.09.) Elhunyt: 2014.12.05.
VViiddóókk IIssttvváánn (1923.09.13.) Elhunyt: 2014.12.09.
SSoommooggyyii LLaajjoossnnéé (1925.09.03.) Elhunyt: 2014.12.10.
MMüüllllnneerr IIrréénn (1951.01.15.) Elhunyt: 2014.12.29.
SSttuummffoolldd TTeerréézziiaa (1967.06.16.) Elhunyt: 2014.12.31.
SSáánnddoorr EErrzzsséébbeett (1952.10.07.) Elhunyt: 2015.01.06.
NNaaggyy SSáánnddoorr (1942.06.11.) Elhunyt: 2015.01.19.
HHoorrvváátthh JJóózzsseeff (1955.02.02.) Elhunyt: 2015.01.26.
LLaakkaattooss ZZssoolltt (2015.02.06.) Elhunyt: 2015.02.06.

KÖSZI 2014
A 2014. év sem telt el a KÖSZI Egyesület számára

munka nélkül. Az Egyesület legfõbb tevékenysége a falu-
szépítés, melyhez hol közvetlenül, hol közvetve járulunk
hozzá. A Gyógyszertár melletti közterületen a fák kivágá-
sát követõen sövényt ültettünk, az idei évben minden bi-
zonnyal már szinte teljes szépségében fog pompázni. A
KÖSZI II. és KÖSZI III. parkban pergolák kerültek felállí-
tásra, remélhetõen az idei évben már virágzuhatag is
fogja õket borítani. A KÖSZI III. parkban járdaépítéssel
fejezõdött be a park kialakítása, mely már rég nem em-
lékeztet az egykor elhanyagolt �játszótérre�. Természete-
sen tavasszal virágok ültetésével vártuk a természet éb-
redését, míg õsszel ugyancsak virágosítással igyekeztük
kihúzni az õszi napokat. Õsszel került sor az Egyesület
által megrendelt buszmegálló felállítására, mely mûalko-
tásként is díszíti immár a település központját.

Az Egyesület szívesen támogat ugyanakkor minden
olyan kezdeményezés, mely szépíteni, kulturáltabbá ten-
ni igyekszik Szalkszentmártont. Ennek szellemében a
Telepi Óvoda udvarátalakításához bokrokat és facseme-
téket vásároltunk. Szintén a telepen, a Túzok utca mel-
letti park kialakítását kezdtük meg. Az illegális szemétle-
rakókat felszámoltuk, sövényt ültettünk, virágládákat állí-
tottunk ki az ott lakók segítségével. A területet az Önkor-
mányzat kérésünkre fákkal ültette körbe. Nagyon sok
munka van azonban még hátra e területen, hogy igazi
parkként lehessen használni ezt a területet.

A településen felpezsdült kulturális életben is igyek-
szünk folyamatosan jelen lenni, így részt vettünk a majá-
lison, a Múzeumok éjszakáján, a Szent Iván-éji ünnepsé-
gen, felléptünk a falunapon, megjelentünk a Mûvelõdési
Házban tartott rendezvényeken, ünnepségeken.

2014-ben ünnepelte az Egyesület a 6. születésnapját,
mely egyben a második vezetõségválasztást is jelentette
számunkra. Ennek keretében kibõvítettük a vezetõséget
egy ifjúsági felelõssel és egy gazdasági vezetõ-helyet-
tessel.

A két legfontosabb egyesületi rendezvény, a március
harmadik szombatján tartani szokott KÖSZI-bál, és a
szeptember 3. szombatján látogatható KÖSZI-nap 2014-
ben is sikeresen záródott. Egyre többen támogatják
egyesületünket, látogatják rendezvényeinket, ami,
hisszük, a töretlen lelkesedéssel végzett munkának kö-
szönhetõ.

Kérjük, ha lehetõsége van, akkor az idei évben is tá-
mogassa egyesületünket adója 1%-val (19552048-1-03);
legyen pártoló tagunk; támogassa KÖSZI-bálunkat, láto-
gasson ki Bolha-piacunkra, segítsen munkájával, ötletei-
vel. KÖSZI

KKoovvááccssnnéé ddrr.. WWeeiisszz BBoogglláárrkkaa
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Védõnõ � Könyvtár

Minden szülõt az a gondolat foglal-
koztat már a várandósság idõszakában,
hogy a legjobbat adja majd kisbabájá-
nak. Ami a táplálást illeti, a jó életkezdés
legfontosabb alappillére a szoptatás!

Az anyatej olyan felülmúlhatatlan
�csodaszer�, amellyel az újszülött min-
den szükséges tápanyaghoz egysze-
rûen jut hozzá.

A szoptatás az anya és gyermeke
számára mély lelki kapocs, és egyben a
csecsemõ fejlõdésének egyik legfonto-
sabb záloga. Az anyatej az az ideális
táplálék, amely az újszülött testi, lelki és
szellemi fejlõdését, egészséges felnõtté
válását alapozza meg. Ezt egyetlen táp-
szer sem képes tökéletesen pótolni.

Az anyatej � mint természetes táplá-
lék � összetételét tekintve egyedülálló!
Optimális arányban tartalmazza a táp-
anyagokat, vitaminokat és ásványi só-
kat, amelyek a baba
egészséges fejlõdéséhez
szükségesek. Összeté-
tele a csecsemõ testi fej-
lõdésével párhuzamosan
változik, így alkalmazko-
dik a megváltozott igény-
hez. Immunanyagokat is
tartalmaz, amelyek segítik
a csecsemõ fejletlen im-
munrendszerét. Ennek
köszönhetõ, hogy a szop-
tatott babák ritkábban be-
tegszenek meg, illetve
enyhébb formában vészelik át a fertõzé-
seket, mint természetesen táplált tár-
saik.

A szoptatás az allergiás megbetege-
dések kockázatát is csökkenti. Csecse-
mõ- és kisgyermekkorban az ételek a
leggyakoribb allergének. Orvosi vizsgá-
latok azt is kimutatták, hogy akiket cse-
csemõkorukban szoptattak, intelligen-
sebbek anyatejet nélkülözõ társaiknál.

A mell már a várandósság idõszaká-
ban felkészül a tejelválasztásra, és a
szüléssel beinduló hormonális változá-
sok hatására megkezdi a tejtermelést.

Az elõtej kis mennyiségben azonnal a
baba rendelkezésére áll, a megszületés
utáni elsõ napokban ugyanis ezt a kon-
centrált tápanyagot igényli az újszülött
szervezete.

A második-negyedik naptól, a tejbelö-
vellés idõszakában megkezdõdik az
érett tej termelõdése, az újszülött kéthe-

tes korára az elõtejet teljesen felváltja az
érett anyatej. Étel és ital is egyben. A �tej
eleje� hígabb, nagy a cukortartalma, de
kevesebb fehérje és zsír van benne. A
szoptatás második felében a baba a na-
gyobb energiatartalmú zsír és fehérje-
dús tejhez jut hozzá.

Ha a gyermek csak szomjas, rövid
ideig fog szopni, és hamarosan újra kér.
Ha éhes, hosszan a mellen marad, hogy
kalóriadús �hátsó tejhez� is hozzájusson.
Fontos tehát, hogy a gyermek szopási
idejét ne korlátozzuk, hanem várjuk ki,
amíg magától abbahagyja az evést.

Nagyon fontos, hogy születés után,
amint lehet, mellre tegyék a kicsit. Az el-
sõ szoptatást ne elõzze meg se víz, se
tea, se tápszer itatása.

A szoptatás több mint a csecsemõ
táplálásának legideálisabb módja. A sze-
retet, a gondoskodás, a bizalom, a biz-

tonság forrása. Ez a ben-
sõséges kapcsolat már az
anyaméhben eltöltött 9
hónap alatt elkezdõdik, és
a megszületéskor az elsõ
bõrkontaktussal csak erõ-
södik. Csaknem minden
anya, aki szoptat, úgy ér-
zi, hogy a szoros testi és
lelki meghitt kapcsolat a
szoptatás legszebb ele-
me, pótolhatatlan élmény.

Minden kismamának
szeretném tanácsolni,

hogy gondoljon arra, gyermeke életének
ez egy nagyon rövid, soha vissza nem
térõ � ismételhetetlen � korszaka!

A legtöbb csecsemõ a születése pilla-
natától kezdve tudja, hogyan kell szopni.
Másoknak akár napokra is szükségük
van, hogy begyakorolják a hatékony
technikát. Türelemre, kitartásra és bizta-
tásra van szüksége mind az anyának,
mind az újszülöttnek. A gyakori mellre te-
vés, szoptatás elõsegíti a tejtermelés
beindulását. Az örömteli és nyugodt
szoptatás alapja a jól megválasztott test-
helyzet.

Azok az anyatejet adó anyák, akik sa-
ját babájuk szoptatásán túl más csecse-
mõk számára is lehetõvé teszik, hogy
nõi tejet kaphassanak, joggal érdemlik
meg környezetük elismerését, köszöne-
tét.

RRaabbnnéé FFaarrkkaass JJuuddiitt  
vvééddõõnnõõ

Az anyatej és a szoptatás KKöözzssééggii kköönnyyvvttáárr
�� MMeeggúújjuullóó,,
mmeeggsszzééppüüllõõ
��IInnffoottéékkaa��

Több mint �könyvek tára�.
Községi könyvtárunk nyilvános

könyvtár, amelynek tagja lehet
minden helyi lakos, életkortól füg-
getlenül.

1967 óta mûködõ és napjaink-
ban megújuló, a kor követelmé-
nyeinek megfelelõ információs és
kulturális központ.

A kezdeti szûkösség után 2013-
ban egy uniós pályázatnak kö-
szönhetõen területében bõvült a
könyvtár és ekkor sikerült besze-
rezni 8 db személyi számítógépet
is. Ezeket minden beiratkozott ol-
vasó használhatja.

2015. január 1.: újabb jelentõs
dátum a könyvtár életében, ugyan-
is ettõl az idõponttól a kecskeméti
Katona József Megyei Könyvtár
tagkönyvtára lettünk.

Ez a lépés sok újdonságot és le-
hetõséget hoz a könyvtárnak és
tagjainak is.

A régi könyveket leválogatjuk, a
maradók vonalkódot kapnak és
sok szép új könyv is érkezik hama-
rosan. A könyvtár honlapján min-
den dokumentum fent lesz, ezért
akár otthonról is ki lehet majd vá-
lasztani a kölcsönzendõ könyve-
ket.

Folyóiratokat is rendelhetett a
könyvtár, 20 féle közül lehet majd
választani.

A bõvülõ kínálathoz hosszabb
nyitva tartás is tartozik: március 1.
napjától, kedd � szerda � csütör-
tök délután 14:00-18:00 óráig,
pénteken 9:00-13:00 óráig lehet a
szolgáltatásokat igénybe venni.

A legkisebbektõl egészen a
nyugdíjas korosztályig lesznek kü-
lönbözõ programok is, amelyekrõl
idõben fogom tájékoztatni a ked-
ves olvasókat!

Sok szeretettel várok mindenkit!
Téged is vár a Községi könyvtár!

CCssiikkoossnnéé BBoozzóókkii EEddiitt 
kköönnyyvvttáárrooss 
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Családsegítõ � Házi segítségnyújtás

Munkánkat 2009 tavaszán kezdtük
meg falunkban, öt fõállású és két tár-
sadalmi segítõvel. Központi irodánk
Békésen van, a telephelyünk pedig
Kunszentmiklóson.

A kezdeti nehézségek és bizal-
matlanság után, mára már gondo-
zotti létszámunk száz fölé emelke-
dett. Elsõdleges feladatunk az ál-
talunk gondozottak egészségi ál-
lapotának javítása, szinten tartá-
sa, ápolási feladatok végzése. El-
látottaink állapotától függõen a
szûkebb környezetük rendben tar-
tásában is segédkezünk, ezen fe-
lül hivatalos ügyek intézése, szo-
ciális juttatások felkutatása, azok
igénylésében való segítségnyúj-
tás is a munkánk része.

Bár sok elismerést is kapunk,
támadás is ér minket. Fõként az

orvosi rendelõben várakozók részérõl.
Tisztelettel kérünk mindenkit, legyenek
kicsit belátóbbak, mi a munkánkat
végezzük. Sok gondozottunk van, aki
rajtunk kívül másra nem számíthat.

Minden évben megtartjuk az idõsek
napját, amelyhez nagyon sok segítséget
kapunk az önkormányzattól, helyi vál-
lalkozóktól és falunk lakosaitól, amit ez-
úton is nagyon köszönünk mindenkinek!

Reméljük, még nagyon sokáig
nyújthatunk segítséget falunk
idõs, beteg lakosai számára.

Minden szalkszentmártoni
lakosnak szép napot kívánnak
az MPE OCM Segítõ Szolgálat
dolgozói.

ÁÁggoossttoonn AAnnddrreeaa,, CCssaabbaa
GGyyöönnggyyii,, DDuurrvvaayy BBrriiggiittttaa,, 

GGyyeerrkkóónnéé OOllaasszz IIlloonnaa,,
MMéésszzáárrooss EErrzzsséébbeett,, MMoollnnáárrnnéé

DDöömmõõkk TTeerriikkee,, PPiinncczzeell
IIssttvváánnnnéé MMóónnii,, RRiieesszz 

FFeerreennccnnéé EEddiinnaa,, VVaarrggaa
PPáállnnéé GGyyöörrggyyii,, VVaarrjjúú AAttttiillaa,,

VVeerreebbeess KKáárroollyynnéé ÉÉvvaa 

A Kistérségi Egyesített Szociális In-
tézmény 6090 Kunszentmiklós, Felsõ-
szenttamás 8. szám alatti székhellyel
mûködõ Családsegítõ és Gyermekjó-
léti Szolgálat 6086 Szalkszentmárton,
Petõfi tér 17. szám alatt szociális és
gyermekjóléti alapszolgáltatási felada-
tait látja el a településen.

Mûködését alapvetõen a szociális
törvény (2003. éve III. tv), valamint az
ehhez kapcsolódó végrehajtási utasítá-
sok, és a helyi rendeletek szabályozzák.

AA GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii SSzzoollggáállaatt ccéélljjaa ééss
ffeellaaddaattaa

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a
gyermek érdekeit védõ speciális sze-
mélyes szociális szolgáltatás, amely a
szociális munka módszereinek és esz-
közeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi és lelki egészségének,
családban történõ nevelkedésének
elõsegítését, a gyermek veszélyezte-
tettségének megelõzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését,
illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.

FFeellaaddaattaa
Családgondozás, konfliktuskezelés,

utógondozás, tájékoztatás, tanács-
adás, szociális válsághelyzetben lévõ
várandós anya támogatása, ügyinté-

zés, szabadidõ szervezés, észlelõ- és
jelzõrendszer mûködtetése, egészség-
ügyi-, szociális, illetve hatósági be-
avatkozás kezdeményezése, ado-
mányközvetítés.

AA CCssaallááddsseeggííttõõ SSzzoollggáállaatt ccéélljjaa ééss
ffeellaaddaattaa

A Családsegítõ Szolgálat segítséget
nyújt a mûködési területén élõ szociális
és mentálhigiénés problémái vagy krí-
zishelyzete miatt segítséget igénylõ
személynek, családnak az ilyen hely-
zethez vezetõ okok megelõzése, a krí-
zishelyzet megszüntetése, valamint az
életvezetési képesség megõrzése cél-
jából.

AA ccssaallááddsseeggííttõõ sszzoollggáállaatt ffeellaaddaattaaii
Figyelemmel kíséri a településen

élõ lakosság szociális és mentálhigié-
nés helyzetét, feltárja a nagyszámban
elõforduló, az egyén és a család életé-
ben jelentkezõ probléma okait és jelzi
azokat az illetékes hatóság, vagy szol-
gáltatást nyújtó szerv felé; tájékozta-
tást ad a szociális, a családtámogatási
és a társadalombiztosítási ellátások
formáiról, az ellátáshoz való hozzáju-
tás módjáról; szociális, életvezetési és
mentálhigiénés tanácsadást nyújt;
családgondozással elõsegíti a család-
ban jelentkezõ krízis, mûködési zava-

rok, illetve konfliktusok megoldását,
adományokat közvetít.

Intézményünk egész évben fogad
adományokat: ruhanemûket, játéko-
kat, tanszereket, bútorokat, amelyek a
rászoruló családok részére továbbítás-
ra kerülnek.

Szabadidõs programjaink:
� Táborszervezés, Erzsébet-progra-
mon keresztül,

� Kézmûves foglalkozások.

ÜÜggyyffééllffooggaaddááss::
CCssaallááddsseeggííttõõ SSzzoollggáállaatt
Kovácsné Miskolczi Hajnalka
Hétfõ: �
Kedd: 8-12 óra
Szerda: 12-16-óra
Csütörtök: 8-12 óra
Péntek: �

GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii SSzzoollggáállaatt
Gallai Eszter
Hétfõ: �
Kedd: 12-16 óra
Szerda: 8-16 óra
Csütörtök: �
Péntek: �

EElléérrhheettõõsséégg::
6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér 17.
Telefon: 06-76/539-023

GGaallllaaii EEsszztteerr

CCssaallááddsseeggííttõõ ééss GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii SSzzoollggáállaatt bbeemmuuttaattkkoozzáássaa

MMaaggyyaarr PPüünnkköössddii EEggyyhháázz OOrrsszzáággooss CCiiggáánnyymmiisssszziióó SSeeggííttõõ SSzzoollggáállaatt
SSzzaallkksszzeennttmmáárrttoonn
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Egyházi hírek � Nyugdíjas klub hírei

Szervusz Urambátyám!
Tapasztaljuk mindannyian, hogy Magyarországon �uram-

bátyám világ� van. Igaz ez a nagypolitikára is � függetlenül
pártoktól, rendszerektõl. De igaz falunkra is. Hogy mit jelent
az �urambátyám világ�? Alapvetõen azt, hogy mindenki ro-
konait, ismerõseit akarja helyzetbe hozni. Jelenti azt, hogy
mindenhol vannak ismerõsök � akik majd valamit elintéz-
nek, amit én nem tudok. Kapcsolati rendszerek � orvostól
ügyvédig, kereskedõtõl a gazdáig, képviselõtõl a rendõrig.
És végsõ soron azt jelenti, hogy én mindent el tudok intézni.

Aztán vannak néha csalódások, kudarcok, amikor kide-
rül: valakiben hiába bíztunk, hiába számítottunk a segítsé-
gére. De ezek a sikertelenségek nem keserítenek el, hiszen
legközelebb is tudjuk majd, kinek kell szólni, hol van �pro-
tekciónk�. Persze cserébe mi is segítünk, attól függõen,
hogy mi miben vagyunk jók.

Az, hogy mindent el tudunk intézni � megnöveli az önbi-
zalmunkat. Hiszen ügyesek vagyunk mi � jók a kapcsolata-
ink, vannak jó embereink. Ha pedig megnõ az önbizalmunk,
számíthatunk elsõsorban saját magunkra: csak egy telefon
� és minden rendben lesz, csak egy kis pénzmag és máris
kedvesen beszélnek velem a traumatológián.

És milyen jó, hogy mindez így van � hiszen azt is mutat-
ja, hogy összetartóak vagyunk: ha egyet támadás ér, akkor
rögtön sokan jönnek segíteni. Hiszen összetartozunk � hol
érezhetnénk ezt át jobban, mint szeretet falunkban, szû-
kebb közösségünkben?!

De el tudunk-e mindent intézni? Hiszen vannak azért fon-
tosabb dolgok is, mint a test, az étel, a ruházat, vagy az
autó szereltetése!

Nem, nem tudunk mindent elintézni. Isten elé kell állnunk
életünk egy-egy pontján, és Isten elõtt állva kiderül tehetet-
lenségünk. Mert mi, akik egyébként mindent el tudunk intéz-
ni, az üdvösségünket nem tudjuk elintézni. Hiába gyûjtünk
jó pontokat Istennél, hiába próbálunk remek, másokat se-
gítõ életünkre mutogatni � ez mind kevés. Hiába dolgoztunk
többet, mint mások, hiába neveltünk embert gyerekeinkbõl.
Isten elõtt állva az ember tudja, hogy mindaz, amit tett,
semmi, mindaz, ami értéknek látszik kevés. Isten elõtt az
ember nem akarhat adni � hiszen nincs, amit adjon. Isten
elõtt állva már nincs protekció, nincs ember, aki segítsen.
Illetve egy mégis van: a Megváltó, az Úr Jézus Krisztus.

A hit titka éppen abban rejlik, hogy tudok kapni, elfogad-
ni. Nem tenni érte, csak úgy elfogadni. Ahogyan Péter
apostol mondja: �Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde
van nálad.�

Üdvösségünket, örök életünket, bûnbocsánatunkat mi
nem tudjuk elintézni. De tudnunk kell, hogy Jézus már elin-
tézte helyettünk, helyzetbe hozott. Csak rá kell bíznunk ma-
gunkat, el kell fogadnunk. Ne félj hát � csak higgy!

AAllffööllddyy--BBoorruussss DDáánniieell
lleellkkéésszz

NNyyuuggddííjjaass kklluubb
Megalakult a Nyugdíjas klub 2014.

december 13-án egy karácsonyi nyitó
rendezvény keretén belül. Ezen a ren-
dezvényen 106 fõ vett részt, akik közül
101 fõ nyilatkozott, hogy a felkínált
programok valamelyikében vagy mind-
egyikben részt kíván venni.

Elmondhatjuk, hogy ez a karácsonyi
mûsor 52 fõ fellépõvel nagyon színvo-
nalas volt, a tombolasorsolás pedig
még hangulatosabbá tette a délutánt,

mivel mindenkinek nyerõ
tombolajegye volt.

Meghirdettük klub-dél-
utánunkat minden hó-
napban egy alkalommal,
de a kiemelt programok-
kal, mint pl.: a színház,
nõnapi, anyák napi és
egyéb rendezvényekkel
együtt ebben a félévben
havi két alkalommal ta-
lálkozunk. (Idõpontok
megtekinthetõk a Mûve-
lõdési házban.)

Az elmúlt idõszakban
két klub-délutánunk volt,
ebbõl az egyik alkalom-
mal egy elõadást hallgat-
hattunk meg �A gyógynö-
vények gyógyító ereje�
címmel, melyre nagy volt
az érdeklõdés. A jövõben
is tervezünk ilyen és eh-
hez hasonló elõadásokat.

Február 8-án a Kecs-
keméti Katona József
Színházban voltunk 50

fõvel. Ez a közös program és a színhá-
zi élmény nagyon szép és jó volt min-
denki számára. A továbbiakban is ter-
vezünk színházlátogatást.

A következõ közeli programunk a
nõnapi rendezvényünk lesz 2015. már-
cius 7-én 15 órakor, amelyre minden
klubtársunkat szeretettel várjuk.

Nagyon reméljük, hogy az elkövet-
kezendõ programjaink iránt is olyan
nagy lesz az érdeklõdés, mint amilyen
az eddigieket kísérte.

BBaalloogghh KKáárroollyynnéé
NNyyuuggddííjjaass kklluubb nneevvéébbeenn

EEllmmééllkkeeddééss JJáánnooss 66::6688 aallaappjjáánn��
�Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.�



A magyar országgyûlés 2012.
április 2-án elfogadta A magyar nem-
zeti értékekrõl és hungarikumokról
szóló 2012. évi XXX. törvényt. Ennek
végrehajtásáról a 114/2013. (IV. 16.)
Kormányrendelet intézkedik.

A törvény célja számba venni és do-
kumentálni nemzeti értékeinket, és
ebbõl külön adatbázist alkotni. A tör-
vény szerint az összegyûjtött értéke-
ket közkinccsé kell tenni, gondoskodni
kell ezen értékeknek a megismerteté-
sérõl. A gyûjtõmunkát a lehetõ legszé-
lesebb körre kell kiterjeszteni. Az
összegyûjtött nemzeti értékekbõl a
Hungarikum Bizottság létrehozza a
Magyar Értéktárat, melynek az ele-
meibõl választják majd ki az úgyneve-
zett hungarikumokat. Emellett a tör-
vény célja, hogy elõsegítse a nemzeti
értékek és hungarikumok fennmara-
dását és védelmét, ezzel is erõsítve a
nemzeti tudatot.

Szalkszentmárton Község Önkor-
mányzata Képviselõ-testülete a tele-
pülési értéktár bizottsági teendõk ellá-
tásával a Szalkszentmárton Települési
Értéktár Bizottságot hatalmazta fel. A
bizottság feladata, hogy a Szalkszent-
márton Község területén lévõ nemzeti
értékeket a törvény által megszabott
kategóriák szerint azonosítsa és nyil-
vántartásba vegye.

A kategóriák a következõk:
� agrár és élelmiszergazdaság
� egészség és életmód
� épített környezet
� ipari és mûszaki megoldások
� kulturális örökség
� sport
� természeti környezet
� turizmus és vendéglátás.

BBáárrkkii kkeezzddeemméénnyyeezzhheettii vvaallaammiillyyeenn
nneemmzzeettii éérrttéékknneekk aa SSzzaallkksszzeennttmmáárrttoonn
TTeelleeppüüllééssii ÉÉrrttéékkttáárrbbaa vvaallóó ffeellvvéétteelléétt..

AA kkeezzddeemméénnyyeezzééss iinnggyyeenneess.. 
AAzz aannyyaaggookkaatt aa kkoorrmmáánnyyrreennddeelleett--
bbeenn ttaalláállhhaattóó nnyyoommttaattvváánnyymmiinnttáákk
sszzeerriinntt SSzzaallkksszzeennttmmáárrttoonn KKöözzsséégg

ppoollggáárrmmeesstteerrééhheezz aa
ppoollggaarrmmeesstteerr@@sszzaallkksszzeennttmmaarrttoonn..hhuu
ee--mmaaiill ccíímmrree kkeellll eelleekkttrroonniikkuuss úúttoonn,,
vvaaggyy eelleekkttrroonniikkuuss aaddaatthhoorrddoozzóónn

bbeennyyúújjttaannii..

Az értéktárba való felvételrõl a
Szalkszentmárton Települési Értéktár
Bizottság dönt. Az arra érdemeseket
felvételi javaslattal továbbküldi a
Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizott-
ságba.

Kérem, éljenek a javaslattétel lehe-
tõségével!

TTöörrvvéénnyyii,, rreennddeelleettii hhááttttéérr::

2012. évi XXX. törvény a magyar
nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról

114/2013. (IV. 16.) Kormányren-
delet a magyar nemzeti értékek és
hungarikumok gondozásáról

TTeelleeppüüllééssii ÉÉrrttéékkeekk nnyyiillvváánnttaarrttáássaa

KKuullttuurráálliiss öörröökksséégg

�56-os emlékmû
(6086 Szalkszentmárton, Posta u. 2.)
Aradi vértanúk emlékmûve
(6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér 14.)
I. világháborús emlékmû
(6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér)
II. világháborús emlékmû
(6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér)
Márton-napi kopjafa
(6086Szalkszentmárton,SzentMárton tér)
Múzeum Baráti Kör emléktáblája
(6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér 14.)
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
(6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2.)
Petõfi-emléktábla
(6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér 14.)
Petõfi Sándor Emlékkiállítás
(6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér 14.)
Petõfi Sándor Emlékmúzeum Múzeum
Baráti Köre Szalkszentmárton
(6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér 14.)
Petõfi-szobor
(6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér)
Római Katolikus templom
(6086 Szalkszentmárton, Posta u. 2.)
Szalkszentmárton Faluközpont
(6086 Szalkszentmárton, faluközpont)
Szalkszentmárton Községháza
(6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2.)
Szalkszentmárton temetõ, Pap-domb
(6086 Szalkszentmárton)
Szalkszentmárton, Református temp-
lomi orgona
(6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér)
Szalkszentmártoni Református paplak

(6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér 16.)
Szalkszentmártoni Református templom
(6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér)
Szent Márton püspök szobra
(6086Szalkszentmárton,SzentMárton tér)
Úttörõcsapat emléktábla
(6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér 14.)

IIppaarrii ééss mmûûsszzaakkii mmeeggoollddáássookk

Artézi kút
(6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér 5.)

SSppoorrtt

Petõfi Vadásztársaság
(6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2.)

TTuurriizzmmuuss

Petõfi-emléktábla
(6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér 14.)
Petõfi Sándor Emlékkiállítás
(6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér 14.)
Petõfi Sándor Emlékmúzeum Múzeum
Baráti Köre Szalkszentmárton
(6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér 14.)
Szalkszentmártoni Református templom
(6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér)
Úttörõcsapat emléktábla
(6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér 14.)

ÉÉppíítteetttt kköörrnnyyeezzeett

Díszkapu és Házasságkötõ terem
(6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér 15.)
Petõfi Sándor Emlékkiállítás
(6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér 14.)
Római Katolikus templom
(6086 Szalkszentmárton, Posta u. 2.)
Szalkszentmárton Faluközpont
(6086 Szalkszentmárton, faluközpont)
Szalkszentmárton Községháza
(6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2.)
Szalkszentmártoni Református paplak
(6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér 16.)
Szalkszentmártoni Református templom
(6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér)

A Szalkszentmárton Települési Ér-
téktárban nyilvántartott értékek meg-
tekinthetõek www.szalkszentmarton.hu
oldalon.

MMéésszzáárrooss SSzziillvviiaa

SSzzaallkksszzeennttmmáárrttoonn TTeelleeppüüllééssii ÉÉrrttéékkttáárr
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Települési Értéktár
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Baráti kör � Polgárõrség

PPeettõõffii SSáánnddoorr
EEmmlléékkmmúúzzeeuumm
BBaarrááttii KKöörréénneekk

ffoonnttoossaabbbb
eesseemméénnyyeeii

Szeretettel köszöntöm a Szalk-
szentmártoni Kisbíró olvasóit!

Sajnos a tavalyi kirándulásunk el-
maradt, de szeretnénk majd pótolni.

Október 8-9-re az Országos Petõfi
Társaság Kiskõrösön megrendezett
közgyûlésére kaptunk meghívást. A
Baráti Kör tagjai múzeumunk munka-
társával megkoszorúzták a Petõfi-
szobrot, meleg fogadtatásban volt ré-
szük. Köszönjük, hogy képviseltek
bennünket.

A Petõfi Múzeum dolgozója októ-
berben 2 hétre kölcsönkapta Kecske-
métrõl az I. világháborús tûzharcos
zászlót, melyet a szalkszentmártoni
hõsök tiszteletére adtak. Megcsodál-
hattuk õseink örökségét, melynek fa-
lunkban lenne a helye.

December 31-én az istentisztelet
után fáklyás felvonulással emlékez-
tünk meg Petõfi Sándor születésének
évfordulójáról. Kugler Ferenc muzeo-
lógus tartott beszédet, Kerner
Erzsébet vezetõségi tagunk pedig ver-
set mondott, majd Alföldy-Boruss
Dániel tiszteletes úr imába foglalta az
estét. Rengeteg mécsest helyeztünk
el a szobor talapzatára, kb. százan
vettek részt az eseményen.

Az ünneplést a múzeum ivójában
fejeztük be baráti társaságban.

Most készülünk évértékelõ összejö-
vetelünkre, mely 2015. március 14-én
17 óra 30-kor lesz, vacsorával egybe-
kötve.

2015. március 15-én istentisztelet
után a Mûvelõdési házban az általá-
nos iskolások ünnepi mûsorával tart-
juk megemlékezésünket, melyet ko-
szorúzás követ. Mindenkit szeretettel
várunk!

Falunk lakóinak sok sikert, egész-
séget kívánok és kérem Isten áldását!

BBoorrbbééllyy LLaajjooss
MMBBKK eellnnöökkee

PPoollggáárrõõrrsséégg 
A legutóbbi újság megjelenése óta

sem pihentünk. Volt a falunk életében
esemény bõven. Biztosítottuk a szüreti
felvonulás lebonyolítását, szinte napi
24 órában kint voltunk a temetõben a
Halottak napja táján, tagjaink között
megalakítottuk a Lovas Polgárõrséget.
Csatlakoztunk a 250 x 100 biztonsági
mintaprogramhoz, melynek keretében
az Országos Polgárõr Szövetségtõl
február végén kapunk egy biciklit, to-
vábbá a tavasszal még egyet. Rend-
szeresen kisegítjük a Kistérségi Pol-
gárõrséget szolgálatainkkal. A Posta, a
boltok, és a közintézmények megfi-
gyelése folyamatos.

Kaptunk új láthatósági mellényeket,
ezentúl abban fognak látni bennünket.

Elnökünk, Szabó Viktor az elmúlt
idõben Megyei Elnökségi tag lett, to-
vábbá járási koordinátor és az OPSZ
küldöttje. Gratulálunk hozzá!

A két ünnep között megtartottuk év-
záró közgyûlésünket. Oklevelek kerül-
tek kiosztásra, külön díjaztuk a legtöbb
órát szolgáló tagunkat, Jenei Tamást.
A hivatalos rész után egy kicsit el lehe-
tett lazulni, pörköltet enni, táncolni,
iszogatni. Szolgálatban tilos, itt meg-
engedhetjük magunknak. Ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani azok-
nak a felajánlóknak, akik bármilyen
módon támogatták a vacsorát és a
rendezvényt.

Továbbra is lehetõséget kínálunk a
középiskolásoknak, hogy az 50 órás
közösségi szolgálatukat a Polgár-
õrségnél töltsék el. Az együttmûködési
megállapodással rendelkezõ iskolák
tanulóinak biztosítani tudjuk a nálunk
leszolgált órák igazolását. Néha nem
is tudjuk, mi lenne velünk nélkülük.
Köszönjük nekik a hasznos munkát!

Továbbá köszönjük a lakosság tö-
retlen bizalmát irányunkban. Igyek-
szünk minden bejelentéshez a legrövi-
debb idõ alatt kiérni, azt a megfelelõ
helyre továbbítani.

Közeledik az adóbevallások ideje,
így ezúton is szeretnénk felhívni a ked-
ves olvasók figyelmét, hogy, támogas-
sák munkánkat, céljaink megvalósulá-
sát adójuk 1%-ának felajánlásával.

SSzzaallkksszzeennttmmáárrttoonnii PPoollggáárrõõrr EEggyyeessüülleett
SSzzáámmllaasszzáámmuunnkk:: OOTTPP BBaannkk NNyyrrtt..

1111773322119988--2200000033333355
AAddóósszzáámmuunnkk:: 1188336633661188--11--0033

Ha felajánlásaival (pénzzel), ado-
mánnyal kívánja támogatni egyesüle-
tünk mûködését, azt megteheti a
számlaszámunkra utalással.

Legfõbb támogatónknak, az Önkor-
mányzatnak külön köszönet jár a szá-
munkra kiutalt támogatásért, amit a
szolgálati Niva fenntartására fogunk
fordítani!

SSzzaabbóó GGáábboorrnnéé TTeeccaa

A Tassi Sporthorgász
Egyesület és a szalkszent-
mártoni Mûvelõdési ház
HHOORRGGÁÁSSZZSSZZAAKKKKÖÖRRTT in-
dít április hónapban ál-
talános iskolások részére.

A résztvevõ gyerekek között kisorso-
lásra kerül 6 db 2015. évre szóló, éves
Horgászengedély, valamint 6 db új hor-
gászbot a Tassi Sporthorgász Egyesü-
let felajánlásával.

A szakkör bemutatja és ismerteti az
õshonos halainkat, a vizek növény- és
állatvilágát, valamint horgászati alapis-
mereteket.

A szakkör célja:
� A fiatalok megismertetése a hor-

gászattal.

� Halfajok, méretkorlátozások, tilal-
mi idõk megismerése.

� Csalik, botok, módszerek bemuta-
tása.

� Kötések, horogkötés elsajátítása.
� A vízparton való viselkedés veszé-

lye és szabályai.
� Természetvédelem a vízparton és

a hétköznapokban.
A szakkör INGYENES!
A szakkör a MOHOSZ, BÁCS-

HOSZ, CUKK HALCSALI támogatásá-
val valósul meg.

MMéésszzáárrooss SSzziillvviiaa

HHoorrggáásszzsszzaakkkköörr ggyyeerreekkeekknneekk!!
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Úttörõcsapat

Bevételeinket a farsang, a tagdíjak
és támogatások jelentik. Ezek segítsé-
gével tagjaink, hátrányos helyzetû tár-
saink vehettek részt kedvezményesen
vagy ingyenesen programjainkon, me-
lyekre nem tagokat is szeretettel vá-
runk.

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

Karácsonnyi ünnepséget szervez-
tünk az Önkormányzat, az iskola és az
óvoda nyugdíjasainak, és meglepetést
is készítettünk nekik. A Múzeum Baráti
Kör kiadványaival falunkat ismertettük,
népszerûsítettük országszerte.

Falunapunk mûsorát családtörténe-
tek felkutatásával tettük emlékezete-
sebbé. Rendezvényekre meghívókat
készítettünk. Támogattuk az iskola Ta-
vaszi Tarka-barka mûsorát. Jutalmaz-
tuk a Tavaszi virágesõ, az Õsz színei
verseny sikeres szereplõit. Május else-
jén turisztikai feladatlapokkal szóra-
koztattunk és jutalmaztuk az ünneplõ-
ket. Népszerûsítettük a Szeretlek Ma-
gyarország és a Mesélõ Múzeum
programokat.

Közgyûléseken, vezetõi találkozó-
kon csapatunkat képviseltük. Ado-
mányt küldtünk az UNICEF felhívásá-
ra.

Tavaszi virágesõ játék keretében
Madarak és Fák napi feladatok is vol-
tak. E programunkon a Magyar Peda-
gógiai Társaság és a Múltunk Öröksé-
ge Alapítvány képviselõi is velünk
együtt játszottak. Tõlük módszertani
anyagokat kaptunk, mi pedig segítet-
tük az Úttörõ vándortáborozás 40 éve
országos jelentõségû rendezvényük
megvalósulását.

LLiippóóttii ttáábboorrunkban harmincketten
ismerkedtünk a Szigetköz nevezetes-
ségeivel. Sokat fürödtünk, gyalogos,

kerékpáros, kenus túrákat tettünk a
környéken. Jártunk Pozsonyban, Mo-
sonmagyaróváron interaktív kiállítá-
son. Kézmûveskedtünk, akadályver-
senyt, tréfás játékot szerveztünk ma-
gunknak. Eljutottunk júniusban CCssiillllee--
bbéérrccre, a gyermeknapi programra,
augusztusban német gyermekek tá-
borozását segítettük.

KKoosszzoorrúúzzttuunnkk március 15-én, októ-
ber 23-án és a Csapat Napján, szep-
tember 29-én és október 6-án a Múze-
umban lévõ emléktáblánknál. A Hõsök
szobrainál október 31-én helyeztük el
a megemlékezés virágait.

KKeeddvveelltt pprrooggrraammookk:: 
Kerékpáros túrák a Dunánál, a Pás-

komon, ahol gyógynövényeket is gyûj-
töttünk. A farsang, a nõnapi program, a
március tizennegyediki fáklyás felvo-
nulás, szánkóverseny továbbra is nép-
szerû. Megyei, Zrínyi és ABACUS ma-
tematika versenyekre is készültünk.
Kecskeméti katasztrófavédelmi verse-
nyen voltunk. Szabadszálláson meg-
tekintettük a Morgó házat és a Kis-
kunsági Nemzeti Park tanösvényét.
Közgyûléseken, vezetõi találkozókon
csapatunkat képviseltük. A Fõvárosi
Nagycirkuszba is eljutottunk.

Csapatunk életérõl falunk Kisbírójá-
ban, faliújságokon és munkánkat, ter-
veinket bemutató szórólapunkon tájé-
koztattunk.

Munkánkat segítõ pedagógusainkat
Tanári naplóval ajándékoztuk meg. Tá-
mogatóinknak karácsony elõtt üdvöz-
lõlapot küldtünk, melyen megköszön-
tük 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 119 tagunk
nevében mindazoknak, aki segítségé-
vel, támogatásával sokszínû program-
jaink megvalósulhattak. A segítõ szü-
lõknek, pedagógusoknak, falunk Ön-
kormányzatának és Képviselõ-testüle-
tének, a Szalkszentmártoni Petõfi
Sándor Általános Iskola vezetõinek,
dolgozóinak, Diákönkormányzatának
és a Szülõk Közösségének, a Mûvelõ-
dési ház dolgozóinak, a helyi Takarék-
szövetkezetnek, az OTP-nek, helyi
vállalkozóknak, a Dunavecse ÁFÉSZ-
nek, a Petõfi Múzeumnak és Baráti
Körének, az Úttörõk Pest megyei Tár-
sulásának (UPMT), a Magyar Úttörõk
Szövetségének, a Grund Klubhálózat-
nak, a Magyar Pedagógiai Társaság-
nak és a Múltunk Öröksége Alapít-
ványnak.

2015 FFoonnttooss ttuuddnniivvaallóókk!!

EEzz éévvbbeenn iiss iiggéénnyy sszzeerriinntt lleehheett::
mozi, színház, uszoda, akadályver-
seny, rókavadászat, vetélkedõk, helyi
túrák, találkozók, dal- és játéktanulás,
pályázatok, versenyek, kérhetõk kül-
földi levelezési címek stb.

TTaagg lleehheett:: mindenki, aki az éves
tagdíjat (300 Ft) eljuttatja a csapatve-
zetõnek, és aki szívesen részt vesz
programjainkban és munkánkban is.
Tagjaink nem csak a mi programja-
inkon, hanem egyes központi progra-
mokon is kedvezményesen, illetve in-
gyenesen vehetnek részt.

TTáámmooggaattóó lleehheett:: mindenki, aki prog-
ramjaink elõkészítésében vagy lebo-
nyolításában segít, anyagi támogatást
nyújt, versenyeinket, farsangunkat
tombolával, munkával, üdítõvel, süte-
ménnyel vagy egyéb módon segíti, tá-
mogatja.

KKeerrnneerr EErrzzsséébbeett ccssaappaattvveezzeettõõ

ÚÚttttöörrõõkk aa bbaarrááttssáággooss hhaarrmmaaddiikk éévveezzrreeddéérrtt
33114433.. sszz.. PPeettõõffii SSáánnddoorr ÚÚttttöörrõõccssaappaatt

SSzzaallkksszzeennttmmáárrttoonn
2014. évi munka rövid bemutatása
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Úttörõcsapat � Receptmánia

TTÉÉLL
Folyamatos: támogatók keresése, ta-
gok szervezése.
JJaann.. 2014. évi munkánk értékelése.
2015. évi munkánk tervezése.
FFeebbrr.. Táborozás elõkészítése, szerve-
zése.
ZZaammáárrddii 2015. augusztus 10-16. tábor
25-30 fõ.
CCssiilllleebbéérrcc Július vége, aug. eleje 10-15 fõ.
FFeebbrr.. 99.. megyei matematika verseny
Kunszentmiklós.
FFeebbrr.. 1144.. Farsang.
FFeebbrr.. 2200.. Zrínyi matematika verseny
Kunszentmiklós.
Téli versenyek, játékok, alkotások.
FFeebbrr.. Múltunk Öröksége Alapítvány
kuratóriumi ülés.
DDeecc.. eelleejjee Vezetõi tréning Csillebércen.
DDeecc.. eelleejjee Mi van a puttonyban? �
Cirkusz és program Budapesten.
DDeecc.. Nyugdíjasaink köszöntése.
Karácsonyi üdvözlet támogatóinknak.

DDeecc.. 3311.. Óévbúcsúztató a Petõfi-szo-
bornál.
Az év munkájának értékelése.
A következõ év elõkészítése.

TTAAVVAASSZZ
MMáárrcc.. 99.. fiúk-lányok napja.
MMáárrcc.. 1144.. Fáklyás felvonulás.
MMáárrcc.. 1155.. Koszorúzás.
MMáárrcc.. Tavasz az erdõn � túra.
ÁÁpprr.. Közgyûlés Csillebércen.
ÁÁpprr.. Gyógynövények a Páskomon.
ÁÁpprr.. Iskolanapok: Tavaszi Tarka-barka.
MMáájjuuss elsejei meglepetés.
MMáájj.. Tavaszi virágesõ játék.
MMáájj.. Madarak és fák napja.
MMáájj.. Közgyûlés, tréning Csillebérc.
MMáájj.. 3300.. Gyermeknapi program.
MMáájj.. Múltunk Öröksége Alapítvány
kuratóriumi ülés.

NNYYÁÁRR
JJúúnn.. Pedagógusnap.
JJúúnn.. Csillebérci játék.
A félév munkájának értékelése, a

következõ félév elõkészítése.
TTáábboorroozzááss:: Jelentkezni már február-
ban, márciusban kell! Középiskoláso-
kat, segítõ felnõtteket is várunk!
JJúúll.. vvééggee,, aauugg.. eelleejjee CCssiilllleebbéérrcc..
AAuugg.. 1100--1166..:: ZZaammáárrddii..
AAuugg.. 2200.. Falunap.

ÕÕSSZZ
SSzzeepptt.. Felfedezõ túra a Dunánál.
SSzzeepptt.. 2299.. Pákozdi csata emlékére:
koszorúzás, csapatgyûlés.
SSzzeepptt.. Múltunk Öröksége Alapítvány
kuratóriumi ülés.
OOkktt.. Az õsz színei: Dekorációs verseny.
OOkktt.. 66.. Emlékezz!Gyertyák,mécsesek, vi-
rágok azAradi Vértanúk Emlékmûvéhez.
OOkktt.. 2233.. Koszorúzás.
NNoovv.. Halottak napi megemlékezés.
NNoovv.. Gyûjtsünk csapatunk múltját õrzõ
képeket.

Úttörõk a barátságos
harmadik évezredért.
KKeerrnneerr EErrzzsséébbeett ccssaappaattvveezzeettõõ

Májkrémet készíteni a világ egyik
legegyszerûbb dolga. A házi májkrém
fantasztikus elõnye a nagyipari ké-
szítményekkel szemben, hogy tudjuk
mibõl készül, hogy nem tartalmaz
adalékanyagot, tartósítószert és a
benne lévõ összetevõk természetes
alapanyagok. Nagyobb mennyiség-
ben készítve le is fagyaszthatjuk ki-
sebb adagokban, egyébként maxi-
mum egy-két napot tároljuk a hûtõ-
ben. Ezt a krémet elkészíthetjük
csirke-, pulyka-, kacsa- vagy liba-
májból is.

HHoozzzzáávvaallóókk::
Egy kis mûanyag dobozra való adag,
pont annyi, amennyi egy családnak
két reggelire elég.
1 közepes fej hagyma
25 dkg csirkemáj
só, bors, pirospaprika (édesnemes),
pici õröltkömény
2 db fõtt tojás
5 dkg szobahõmérsékletû vaj (lehetõ-
leg vaj legyen és ne margarin)

EEllkkéésszzííttééssee:: A tojásokat keményre
fõzzük. A hagymát egy pici olajon

üvegesre pároljuk, majd rászórjuk a
pirospaprikát és rádobjuk a májat +
kevés vizet öntünk alá. Fedõ alatt a
májat puhára pároljuk. Amikor kész,
jó alaposan megsózzuk és ekkor jö-
het rá a bors és az õrölt kömény is.
Közben a tojásokat megpucoljuk, fel-
aprítjuk és a botmixer táljába
tesszük, hozzáadjuk a kihûlt leszûrt
májat, majd a vajjal együtt a botmi-
xerrel jó pépesre eldolgozzuk.

Jó étvágyat hozzá!
MMéésszzáárrooss SSzziillvviiaa 

EEggyy ffiinnoomm hháázzii mmáájjkkrréémm rreeggggeelliirree vvaaggyy vvaaccssoorráárraa

33114433.. sszz.. PPeettõõffii SSáánnddoorr ÚÚttttöörrõõccssaappaatt 22001155.. éévvii mmuunnkkaatteerrvvee



Tavaly a falunapon, magyarbõdi ka-
rikázót táncolt a néptánccsoportunk és
a fellépésünket visszanézve hallottuk
a fenti kérdést, a szalkszentmártoni
közönség soraiból: �Biztos valamelyik
szomszédos faluból jöttek?!�

Nem, nem onnan! Itt élõ lányok,
asszonyok, anyukák vagyunk, néhá-
nyan pedig hazajárnak a próbákra. De
ne szaladjunk ennyire elõre.

2014 májusában döntöttük el,
hogy kilépve a Szalkszentmártoni
Hagyományõrzõ Néptánc Együt-
tesbõl, külön csapat leszünk. A
nevünk, Szalki Komámasszonyok
lett. Igaz, hogy a tizenéves lá-
nyoktól kezdve a nagy családos
anyukákat is magába foglalja cso-
portunk, de a jó hangulatú pró-
báink alatt, a korunkról el is feled-
kezünk. Sokáig saját szorgal-
munkból jártunk el táncolni, saját
ötleteink, ügyességeink révén hoztuk
össze a magyarbõdi karikázót, amivel
már több helyen felléptünk, amit új ta-
nárunk finomított és tett teljessé.

Majd kaptunk egy lehetõséget: meg-
rendezhettük a �Márton Napi Libagali-
ba� záró bálját. Lázas munkába kezd-
tünk, rengeteg idõt és energiát fektet-

tünk bele a szervezésébe. Eközben ta-
láltuk meg Pali bácsit, akinek a nevé-
hez szorosan kötõdik a magyar nép-
tánc. Nem is gondoltuk, hogy ekkora
kincset találunk személyében, tanár-
keresés közben. Kakuk Pál számos díj
tulajdonosa, köztük a Magyar Állami
Népi együttes örökös tagja, a 20 éve
�Kéve� Táncegyüttes koreográfusa,

akikkel bejárta már a világot. A bálunk
programját, az õ legényesük is színe-
sítette. Ezenkívül a Szalkszentmártoni
Néptánc Egyesület díjazott ifisei, és az
általános iskola diákjainak árnyjátéka
tette izgalmasabbá az estét, valamint
Erdõs Zsoltika gyönyörû népdalával
varázsolt el bennünket. Felavathattuk

az új színpadot és kipróbálhattuk a gu-
miszõnyeggel védett tornatermet, amit
külön köszönünk Káposztás Tibor pol-
gármester úrnak és az Önkormányzat-
nak. Ezek elengedhetetlen kellékei
voltak annak, hogy nagy sikerrel zárul-
jon ez a 160 fõs rendezvény, amit idén
ismét meg szeretnénk majd rendezni.

Ezúton köszönjük meg a helyiek és
más falubeliek segítségét, pénz-
beli támogatását, felajánlását,
tombolatárgyakat, melyekkel
nagyban hozzájárultak a bál sike-
réhez. Még egyszer köszönjük!

Terveink közt szerepel, hogy
egyesület lehessünk, és újabb
csoportokkal bõvüljünk, amire
várjuk majd a lelkes néptáncolni
vágyókat, kicsiktõl a nagyokig.
Természetesen késõbb, az újabb
tagokkal szeretnénk majd a ma-
gyar hagyományainkat is õrizni,

gyakorolni. Pali bácsival minden szom-
baton továbbra is próbálunk, ahová
nagy szeretettel várjuk az asszonyokat
és lányokat.

Bárkinek lenne kedve csatlakozni
hozzánk, jelezze bármelyik szalki ko-
mámasszonynak.

OOllááhh--RRéétthhyy NNaappssuuggáárr

2014. év II. féléve a táncegyesület
életében nagyon mozgalmas volt. Ok-
tóberben a közgyûlés összehívásával
új elnökválasztásra került sor:

Leköszönõ elnök: Fodor Benjámin
Új elnök: Dallos Józsefné
Az egyesület munkáját szerencsére

ez nem befolyásolta hátrányosan, mi
több egyre keményebb próbák, illetve
felkészülés vette kezdetét, ugyanis be-
neveztünk az IV. Országos Népek
Tánca, Népek Zenéje versenyére. Erre
a háromfordulós versenyre az ifjúsági
csoport négy fiatalja (Bolyó-Imgrund
Márton, Damásdi Fanni, Szabó Nóra
és Mihók Pál), valamint a felnõtt cso-
port nevezett be. Az elsõ kõbányai elõ-
döntõ után jött a középdöntõ Nagyatá-
don, ahonnan bejutott mindkét csopor-
tunk a döntõbe. Erre 2014. december
6-án került sor, Szegeden. Nagy izga-
lom közepette vártuk az eredményhir-
detést, s az öröm nem maradt el: a fel-
nõtt csoport arany, az ifi csoport ezüst

minõsítést kapott.
A töretlen, kitartó
és lelkes elõrehala-
dásunk bizonyíté-
ka, hogy az ifjúsági
csoport 2015. nya-
rára olaszországi
fellépésre kapott
meghívást. Itt kell
megemlíteni és
megköszönni min-
den szülõi támoga-
tást és segítséget.

Bízunk benne,
hogy ez továbbra is
megmarad, hiszen
az olaszországi utat
2015. március 20-án megelõzi egy Dél-
Alföldi Regionális Ifjúsági Néptánc-
verseny. Csak így tovább ifjúság! Bízom
benne, hogy az ilyen és ehhez hasonló
rangos szereplések, megmérettetések
csak elõreviszik és mind jobban
összekovácsolják az egyesületünket.

KKéérrjjüükk,, ttáámmooggaassssoonn bbeennnnüünnkkeett aaddóójjaa
11%%--áánnaakk ffeellaajjáánnlláássáávvaall!! 

AAddóósszzáámmuunnkk:: 1188222200004455--11--0033

DDaallllooss JJóózzsseeffnnéé
aazz eeggyyeessüülleett eellnnöökkee

Közhírré tétetik 16

Néptánc Egyesület

SSzzaallkksszzeennttmmáárrttoonnii NNééppttáánncc EEggyyeessüülleett

��KKiikk aazzookk aa KKoommáámmaasssszzoonnyyookk??��
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Kézilabda

Lázár Flóra
vagyok. Kézi-
labdaedzéseket
tartok már las-
san 3 hónapja a
szalki gyerekek-
nek. Nagy öröm-

mel látom, hogy a kezdeti létszám
nagyjából megmaradt, nem sokan
morzsolódtak le a csoportból. Jelenleg
25 kisiskolás jön minden szerdán
edzésre. A lelkesedéssel nincsen
gond, ügyesen hajtják végre az aktuá-
lis feladatokat. Örömmel látom, ahogy
hétrõl hétre egyre többet fejlõdnek,
szinte már mindenki tud felugrásból
kapura lõni. Nagy segítségünkre volt
Fenyvesi András és felesége Fenyve-
siné Gál Szidónia, akiktõl 30 db labdát
kaptunk ajándékba, ezzel könnyítve a
gyerekek és az én munkámat is. Ez-
úton is köszönöm nekik.

2015. 02. 21-én Du-
naújvárosba utaztunk a
kis kézisekkel, ahol egy
profi NBI-es kézilabda
mérkõzést nézhettek
meg a gyerekek és segí-
tõ szüleik, a Dunaújvá-
rosi Kohász KA és a
Gyõri Audi ETO csapata
csapott össze. Bár a Ko-
hász 6 góllal alul ma-
radt, a gyerekek nagyon
élvezték a mérkõzését.

A farsangi mulatságon is próbáltam
sportra buzdítani a gyerekeket és 2 db
kézilabdás kulacsot ajánlottam fel szá-
mukra, amelybõl egyet éppen egy
edzésre járó kisfiú nyert meg.

Hogy lássák, mennyire komolyan
vesszük ezt a munkát, már saját lo-
gónk is van, amelyet Szekeres Gab-
riella tervezett számunkra. Terveink

között szerepel, hogy minden gyermek
egy ilyen logóval ellátott pólót kap,
ezzel is szimbolizálva az egy csapatba
tartozást. Tervezek még a jövõben
edzõmérkõzést és persze több du-
naújvárosi profi mérkõzéslátogatást.

A csoporthoz becsatlakozási lehetõ-
ség bármikor van, minden kisiskolást
szeretettel várunk!

LLáázzáárr FFllóórraa eeddzzõõ

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

KKéézziillaabbddaa SSzzaallkkoonn!!

Szalkszentmárton Község
Önkormányzata a Mûvelõdési
ház dolgozóinak közremûködé-
sével 22001155.. mmáájjuuss 11--jjéénn immár
második alkalommal szervezi
meg a MMaajjáálliisstt.

Idei rendezvényünk prog-
ramjaiban 14-16 óra között a
falu közössége számára kiala-
kított ssoorrjjááttéékkot is lebonyolí-
tunk, melyre minimum 5 fõs
csapatok jelentkezését várjuk
ifjúsági (6-14 életév között) és
felnõtt (14 életév feletti) kor-
osztályban.

A rendezvény célja a szalk-
szentmártoni közösség erõsí-
tése a sport által hagyomány-
teremtõ jelleggel.

AA vveerrsseennyysszzáámmookk aa kköövveettkkeezzõõkk::
� Kötélhúzás
� Jégkocka köpõ verseny
� Nyári síelés
� Célba dobás
� Zsákba futás
� Só hordás

DDííjjaazzááss::
A versenyszámok gyõztese
VÁNDORKUPÁT és OKLEVE-
LET kap!

AA nneevveezzééssii hhaattáárriiddõõ::
2015. április 15.

NNeevveezznnii a 76/358-779 telefon-
számon vagy a muvelodesihaz.
szalkszentmarton@gmail.com
e-mail címen lehet, a csapat
NEVÉNEK és KOROSZTÁ-
LYÁNAK megadásával.

EEggyyéébb::
A részvevõk egészségi al-

kalmasságukért és saját testi
épségükért önmaguk felelnek.

Acivil szervezetek a tagjaik kö-
zül, több csapatot is nevezhetnek.

MMéésszzáárrooss SSzziillvviiaa

FFeellhhíívvááss MMAAJJÁÁLLIISS KKUUPPAA VVIIAADDAALLRRAA ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii KKoonnyyhhaa
A konyha 2013. év nyarán került felújításra uniós

pályázat és a helyi önkormányzat támogatásából.
Az 52 milliós beruházás lehetõvé tette az épület

szigetelését, nyílászárók cseréjét, fûtéskorszerûsí-
tést, energiatakarékos, korszerûbb mûszaki beren-
dezések, tálalási eszközök és egy új gépjármû be-
szerzését.

A konyhán jelenleg 5 fõ közalkalmazott és 2 fõ köz-
foglalkoztatásban résztvevõ munkavállaló dolgozik.

A konyha legfõbb feladata: a helyi óvodás és általá-
nos iskolás korú gyerekek, valamint a közalkalmazot-
tak ellátása és a Kistérségi Egyesített Szociális Intéz-
mény támogatásával a helyi nyugdíjasok étkeztetése.

Folyamatosan próbáljuk megismertetni, bevezetni
a korszerûbb táplálkozási alternatívákat: az Emberi
Erõforrások Minisztériuma rendelete alapján 2014
novembere óta kiemelten odafigyelünk a cukor, a só,
az adalékanyagok használatára, a több friss zöldség
és gyümölcs, a tej és a teljes kiõrlésû termékek fo-
gyasztására.

Az egészség a legfõbb kincs és ebben nagy szere-
pe van a tápláléknak! Modern, jól felszerelt konyhánk-
ban, szakmailag jól felkészült dolgozókkal igyekszünk
továbbra is minél magasabb színvonalon biztosítani a
gyerekek és a felnõttek étkezési igényeit.
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Lassan, de biztosan megyünk ki a

télbõl, megkezdõdik a 2015-ös labda-
rúgó szezon. A téli pihenõ alatt sok
minden történt. Játékosaink száma 36
fõre gyarapodott, csatlakozott hozzánk
ugyanis egy friss, fiatal generáció, a
4-8 évesek korosztálya. Van közöttük
sok, nagyon ígéretes játékospalánta,
de ezt elõre nem lehet még náluk meg-
jósolni, hiszen csak most ismerkednek
a labdarúgás alapjaival és utolsókból
is lehetnek elsõk és fordítva. A lényeg,
hogy lelkes utánpótlásból nincs hiány.

Az eddigi U12 csapatunk is életben
van, elkezdõdnek a felkészülések ná-
luk is. U14-15-ös csapatunk függõben
van még, de Õk is szerepelnek majd
bajnokságban. Felnõtt csapatunk hely-
zete változatlan, egyenlõre nincs.

Meghirdettünk ugyan számukra egy
gyûlést, melynek célja az lett volna,
hogy Õk is elindulhassanak bajnok-
ságban, végre hazai színekben hazai
mérkõzésekkel is. Sajnos nagyon
gyenge volt a gyûlésen résztvevõk
száma, ezért nem tudtunk érdemben
elõre lépni. Az egészben csak az a fur-
csa, hogy sokan mondják, kellene a
nagycsapat, jönnének haza az idegen-
ben focizó hazai fiúk.

A Szalk KSE vezetõségében is vál-
tozás van, illetve lesz. Mire ez a cikk
Önök elé kerül, már megtörténik a
tisztújító gyûlés. Távozik a vezetõség-
bõl Pálinkás Gyula alelnök és Sebõk
István úr is. Ezúton szeretném megkö-
szönni az eddigi, áldozatos, önfeláldo-
zó, eredményes munkájukat. Magasra
tették az utókornak a mércét, nehéz
lesz felülmúlni az érdemeiket, de meg-

próbáljuk méltóképpen folytatni az Õ
fáradhatatlan munkásságukat. Elõt-
tünk álló feladatokban sem szûkölkö-
dünk, hiszen a sportpályát is építeni,
szépíteni, rendezni kell még. Míg ta-
valy két csapatot versenyeztettünk,
idén már négy utánpótlás csapat száll
harcba, különbözõ bajnoki címekért.
Az edzések számát is növeljük, a na-
gyobb létszám miatt. Reméljük tovább-
ra is jól szerepelnek csapataink és
több programmal, mérkõzéssel tudjuk
kiszolgálni a hazai szurkolókat, foci- és
sportbarátokat!

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a
Szalkszentmárton Községi Sportegye-
sületet

AAddóósszzáámmuunnkk:: 1188222211009911--11--0033
KÖSZÖNJÜK!
Hajrá Szalk!
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