
IV. évfolyam 2. szám, 2015. szeptember Az újság fejlapot Fodor Eszter tervezte.

Az alábbiakban a márciusi számunk
óta eltelt idõszak fontosabb esemé-
nyeirõl szeretnék beszámolni!

Kora tavasszal a járdák és az ártézi
kút mellé zöld sövényt telepítettünk,
próbáljuk minél több virággal, növény-
nyel szépíteni a községet.

A START munkaprogram keretében
263 db áteresz érkezett az árkok, bejá-
rók rendbetételéhez. Amunkák zöme a
Zrínyi és a Túzok utcában zajlott.

Sajnos rossz hírt kaptunk, a belterü-
leti gyûjtõút pályázatunk elutasításra
került, de a pályázathoz rendelt önerõ
összegét, 15,9 millió Ft-ot útjavításra
fordítjuk, ami majd a nyáron kerül fel-
használásra (errõl a késõbbiekben
még olvashatnak).

A Homokpusztán lévõ üdülõknél régi
probléma az elhanyagolt földutak álla-
pota. Márciusban a Hold utcában beton-
zúzalékkal töltöttük fel a kátyúkat és a

zúzalék tetejét kohósalakkal fedtük be,
majd úthengert béreltünk Dömsödrõl, és
így tettük járhatóvá az utcát. Csak az út-
henger bérlete 160.000 Ft-ba került.

Még e hónapban betonoztuk le a ra-
vatalozó elõtti részt, és 15 db új urna-
sírhely került kialakításra. A Bacsó Bé-
la utcától a temetõ Kossuth utcai bejá-
ratáig betonjárda épült. A bejárat bal
oldalán parkolót alakítottunk ki. Kérjük,
ezt használják, és ne az új járdára áll-
va parkoljanak!

(Folytatás a 2. oldalon)
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A Fõ úttól a Kossuth utcáig saját
gyártású térkõbõl a közmunkások ké-
szítették el a járdát, így már az új tan-
évben a szülõk és a gyerekek is járdán
közelíthetik meg az iskolát a Bacsó
Béla utcában.

Fontos megemlíteni a majálist a
Körtóban, mely úgy mint tavaly, most
is zenés ébresztõvel kezdõdött. A szal-
ki néptáncosok állították fel a májusfát
és most is, mint mindig, egy nagyon
színvonalas mûsorral szórakoztatták a
közönséget a faluház melletti dombon.
Ezután a körtóban sport és ügyességi
játékok, bográcsolás biztosította a jó
hangulatot a kicsiknek és a nagyok-
nak. Itt szeretnék köszönetet mondani
a szervezõknek és segítségeiknek,
mindenkinek, akik hozzájárultak a ren-
dezvény sikeréhez, Pataki Péternek
és Mészáros Róbertnek a sok munká-
ért. Õk vezették ki az elektromos ve-
zetéket a körtóba!

Anyár elején fogtunk hozzá az 1984-
ben épült pedagógus lakások konyhái-
nak és fürdõszobáinak felújításához,
melyeket rövid határidõn belül be is fe-
jeztünk. A felújításokat folytatni kellene,
hisz 30 éves épületekrõl van szó.

A kárpátaljai magyarság megsegí-
tése akció keretében a Képviselõ-tes-
tület 200.000 Ft segélyt szavazott meg,
amelyet el is utaltunk Nagypalád ma-
gyar nemzetiségû önkormányzatának.
Hálás szívvel köszönték a segítséget.

Június 14-én a közelgõ Szent Már-
ton év kapcsán egy meghívásnak tet-
tünk eleget Szombathelyen. 2016-ban
lesz Szent Márton születésének 1700
éves évfordulója, és ezen évforduló
elõzeteseként hívták meg a magyaror-
szági Szent Márton nevû települése-
ket (17 ilyen település van). 2016-ban
az egész Kárpát-medencére kiterjesz-
tik a szervezést a Szent Márton nevû
településekre vonatkozóan.

Június 20-án került megrendezésre
a hagyományos motoros találkozó a
Körtóban. Idén is nagyszámú vendég
töltötte a hétvégét a koncerteken.

Még a júniushoz tartozik a Múzeu-
mok Éjszakája rendezvény, melyen
részt vett a dunaföldvári, a ráckevei, a
szigethalmi és természetesen a szalki
néptánccsoport.

A múzeum udvarán felállított szín-
padon adtak egy felejthetetlen mûsort
szülõhelyük táncaiból, énekeibõl. A
múzeum dolgozói is kitettek magukért:

görhönyt, valamint kenyérlángost sü-
töttek a múzeum szabadkéményes
konyhájában. Természetesen a finom-
ságokat szalki borral lehetett leöblíte-
ni. Köszönet érte a múzeum dolgozói-
nak és a sok önkéntes segítõnek!

Mint látszik az elõzõ felsorolásból,
szinte minden héten volt valami ren-
dezvény a faluban. Ezért furcsa halla-
ni egy-két méltatlankodót, hogy kevés
a szórakozási lehetõség. Lehetõség
van, élni kellene vele és látogatni a
rendezvényeket!

A szórakozás után vissza a munká-
hoz!

A nyáron folytatódott az árokásás a
telepen, a község szépítése, az árkok,
parkok gondozása, virágültetés. A tik-
kasztó melegben is helyt álltak a köz-
munkások. A nyár folyamán sikerült le-
aszfaltozni az Alkotmány utcát a vas-
útig, a Malom és a Vörösmarty utcát
végig. Ezek a munkák 40 millió Ft-ba
kerültek, amit a község saját pénzébõl
fizetett ki! Reméljük, hogy a jövõ évi
költségvetés is lehetõvé teszi, hogy az
aszfaltozást folytassuk annak érdeké-
ben, hogy minél kevesebb rossz út
bosszantsa a község lakosait. �Csu-
pán� pénz kérdése ez is, mint sok min-
den más!

A nyári szünet idején táboroztak a
szalki gyerekek Fülöpháza mellett a
Papp-tanyán. A mintegy 70 fõ táboroz-
tatását a református egyház szervez-
te, vezette.

Köszönet érte a segítõknek és
Alföldy-Boruss Dániel tiszteletes úrnak
és feleségének, Klárikának.

Kerner Erzsébet vezetésével Né-
metországban nyaralt 16 szalki isko-
lás augusztus 7-23. között, a Balaton-
nál pedig augusztus 10-16. között 14
általános iskolás élvezhette a nyár
örömeit.

Köszönet a segítõ szülõknek, akik
elkísérték és felügyelték a gyerekeket!

A néptáncosok is ekkor látták ven-
dégül az iskola udvarán lévõ táncos tá-
borban az adonyi, a beloianniszi, a
hartai, a madocsai és a mezõfalvi ba-
rátaikat. Mintegy 200 néptáncos élvez-
te a szalkiak vendégszeretetét. A tá-
bort színvonalas gálamûsorral zárták.

Még a nyárhoz tartozik egy hóna-
pok óta húzódó, megoldásra váró
probléma: a helyi vérvétel biztosítása
a lakosságnak. Szeptember 2-án kap-
tam értesítést Pándy Ottó fõorvos úr-

tól, hogy szeptember 14-tõl újra bizto-
sítanak szakdolgozót a helyi vérvétel
ellátására!

Augusztusban a könyvtár megnyert
egy pályázatot, melynek eredménye-
ként mintegy 2,6 millió Ft vált felhasz-
nálhatóvá új bútorok, szõnyegek, füg-
gönyök vásárlására, valamint teljesen
megújult a könyvtár állománya. Au-
gusztus 20-án volt az ünnepélyes
megnyitó. Látogassák az új könyvtá-
runkat, mely mindenkinek minõségi
szolgáltatást nyújt, természetesen té-
rítésmentesen!

A Petõfi Múzeum is nyert 2 pályáza-
ton 500, illetve 400 ezer Ft-ot, melyet
a bejárati nagykapu felújítására, a kiál-
lított lovas kocsik renoválására, illetve
a kézmûvesség és a paraszti kultúra
eszközeinek bemutatására fordítunk.
Mire ezt az újságot olvassák, elkezdõ-
dik a gyermekorvosi és az orvosi ren-
delõ és a várótermek felújítása is. Ki-
cseréljük a padlóburkolatokat, a falak
csempézetét és a WC-ket is. Ha ma-
rad pénz (2,5 millió Ft a keret), akkor
légkondicionáló kerülhet a váróterem-
be is. Szeptember közepére ígérték az
ácsok a rendelõk és az orvosi lakás,
valamint a Takarékszövetkezet (ez
mind egy épület) tetõszerkezetének
felújítását. Erre 5 millió Ft-ot költ az
Önkormányzat. Állandó beázások ne-
hezítették a mûködést, ezért is igyek-
szünk épületeinket felújítani.

A piactéri parkolóba kihelyezésre ke-
rült egy üveggyûjtõ sziget a vissza
nem váltható üvegeknek! Kérem, hasz-
nálják!

Mint bizonyára látták, 5 db szeme-
tes konténert helyezünk ki a község-
ben, ahova mindenki bedobhatja a fe-
lesleges dolgait, szemetét. Kérek min-
denkit, hogy a KONTÉNEREK MELLÉ
NE RAKJANAK LE SEMMIT, mert a
konténer mellé rakott szemetes zsá-
kokat nem szállítja el a Dunanett Kft.
Aki a szabadszállási úton jár, láthatja,
hogy ott sem viszik el a szemétgyûjtõ
edények mellé felhalmozott rakásokat.
Ne legyünk mi is olyanok! Örüljön neki
mindenki, hogy a START munkaprog-
ram keretében az Önkormányzatnak
lehetõsége van a hulladék elszállítta-
tására.

A cikkem végén szeretnék még be-
számolni az augusztus 20-i nemzeti
ünnepünkrõl, és a 18. falunap meg-
rendezésérõl. Sajnos az idõ olyan volt
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mint tavaly, a déli órákban esett, de ez
sem tudta elmosni a jó hangulatot. A
birkafõzõk most is kitettek magukért,
mindenki jóllakhatott a finom fõztjük-
bõl. Ezúton is szeretném megköszön-
ni mindnyájuknak:

Ács Bálintnak
Balázs Lajosnak
Barna Mihálynak
Damásdi Sándornak
Harsányi Attilának
Kánisz Lászlónak
Kaszás Lászlónak
Kiss Attilának
Krepsz Károlynak
Majsai Zoltánnak
Mezõ Sándornak
Pataki Péternek
Selyem Zsigmondnak
Takács Lajosnak

Tóth Dávidnak
Tóth Istvánnak.
Az ünnepi mûsor keretében került

átadásra a felújított könyvtár, mely ja-
nuár 1-jétõl a Bács-Kiskun Megyei Ka-
tona József Könyvtárhoz tartozik. Au-
gusztus 20-án avattuk fel a falu �Élet-
fáját�, Bakos Gyula szobrászmûvész
úr alkotását. E kompozícióra fogjuk kis
táblákon elhelyezni a község újszülött-
jeinek nevét, születési évszámukkal
együtt. Remélem, rövid idõn belül bõ-
víteni kell a szobrot, hogy elférjen raj-
ta a sok név.

Köszönöm a község nevében Ba-
kos Gyulának az Életfát!

Visszatérve az ünnepi mûsorra,
úgy gondolom, mindenki megtalálhat-
ta a számára érdekes programot, és
a tûzijáték is nagyon látványos volt.

Sok ingyenes szórakozási lehetõség-
gel próbáltuk segíteni a kicsik és na-
gyok kikapcsolódását. Remélem, si-
került. Az idei falunap sikeréhez hoz-
zájárult Dr. Viski József agrár-vidék-
fejlesztésért felelõs helyettes államtit-
kár úr, aki hivatalán keresztül komo-
lyabb pénzügyi segítséget nyújtott
községünknek.

Itt szeretném megköszönni Kaszás
Verának a közbenjárást és a lebonyo-
lításban nyújtott segítséget.

Ennyit szerettem volna közreadni
az elmúlt idõszakról a teljesség igénye
nélkül.

Az õszi betakarításhoz mindenkinek
bõ termést és jó egészséget kívánok!

Káposztás Tibor
polgármester
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2015. március 25-én úgy döntött a
testület, hogy pályázatot ír ki a helyi
civil szervezetek támogatására. 16
szervezet nyújtott be határidõre pályá-
zati anyagot. A testület a 2015. évi költ-
ségvetési rendeletben szereplõ 3 millió
forintos felosztható keretbõl gazdál-
kodhatott, melynek köszönhetõen
mind a 16 szervezet (Szalkszent-
mártoni Polgárõr Egyesület, Tûzmada-
rak Túramotoros Egyesület, Kulturált
Környezetünkért Szívvel Egyesület,
Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Szalk-
szentmárton Község Sportegyesület,
Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület,
Petõfi Sándor Emlékmúzeum Baráti
Köre, 3143. számú Petõfi Sándor Úttö-
rõcsapat, Korszerûbb Óvodáért Szalk-
szentmárton Alapítvány, Korszerûbb
Iskoláért Szalkszentmárton Alapítvány,
Magyar Pünkösdi Egyház Országos
Cigánymisszió, Nyugdíjas Klub,
Wünsch László Szalkszentmártoni
Néptánccsoport, Szalki Komámasz-
szonyok, Szalkszentmártoni Reformá-
tus Egyházközség és Római Katolikus
Egyházközség) valamilyen összegû
támogatásban részesülhetett.

Szintén a márciusi ülésen elfogadta
a Képviselõ-testület az avar, növényi-
és kerti hulladék égetésének helyi sza-
bályairól szóló rendeletet, mely alapján
az avar, növényi- és kerti hulladék
nyílttéri égetése � ünnepnapok kivéte-

lével � hétfõtõl péntekig naponta 8.00-
20.00 óra között, szombaton 8.00-
12.00 óra között engedélyezett. A sza-
badtéri tûzgyújtás, tüzelõberende-
zés-használat kizárólag a jogszabá-
lyokban meghatározott tûzvédelmi kö-
vetelmények és a mûszaki mentéssel
kapcsolatos elõírások szigorú betartá-
sával történhet. A Kormány elsõfokú
tûzvédelmi szakhatóságként � ha kor-
mányrendelet másként nem rendelke-
zik � a katasztrófavédelmi kirendeltsé-
get jelöli ki, mely tûzvédelmi bírságot
szabhat ki a rendelet megsértõi tekin-
tetében. Felhívom a lakosság figyel-
mét arra, hogy a testületnek csak a
belterületre vonatkozóan van rendelet-
alkotási jogköre, ezért a rendelet csak
a belterületre vonatkozik!

A külterületi ingatlanok vonatkozá-
sában az Országos Tûzvédelmi Sza-
bályzat az irányított égetést teszi lehe-
tõvé, melyet elõzetesen a tûzvédelmi
hatóságtól (Kecskemét Kvk: Kecske-
mét, Deák Ferenc tér 4. Tel.: 76/502-
810) kell kérni. A kérelmet az égetés
tervezett idõpontját megelõzõ 10. na-
pig be kell nyújtani az illetékes tûzvé-
delmi hatósághoz, mely azt 5 munka-
napon belül elbírálja.

Tûzgyújtási tilalom idején tilos az
avar, a tarló, a nád és a növényi hulla-
dékok irányított égetése! A tûzgyújtási
tilalom fennállásáról a tûzoltóságokon,

Szalkszentmárton község honlapján
és a bacs.katasztrofavedelem.hu hon-
lapon tájékozódhatnak.

Szekeresné Pinczés Györgyi, Szalk-
szentmárton Község Önkormányzata
Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda in-
tézményvezetõje a június 24-i testületi
ülésen beszámolt a 2014/2015. neve-
lési évrõl. Elmondta, hogy a nevelési
év során 3 épületben, 5 csoporttal mû-
ködtek, az önkormányzat kérésére
minden gyermek ott alhatott az oviban,
aki szeretett volna. A kitûzött nevelési
feladataik megvalósultak, a gyermeke-
ket az életkori és az egyéni sajátossá-
gok figyelembevételével nevelték a
kollégák. Az óvodapedagógusok tuda-
tosan fejlesztették a gyermekek értel-
mi képességeit (érzékelés, észlelés,
emlékezet, figyelem, képzelet, gondol-
kodás). Minden csoportban fontos
szempont volt a gyermekek érzelmi
biztonsága. A kollégák a munkaterv-
ben meghatározott feladatokat elvé-
gezték. Szalkszentmárton Község Ön-
kormányzata Képviselõ-testülete a be-
számolót az elõterjesztésnek megfele-
lõen elfogadta. A beszámolót megtalál-
hatják Szalkszentmárton Község hon-
lapján.

Az Emberi Erõforrások Minisztériu-
ma idén is meghirdette a Bursa Hun-
garica Felsõoktatási Ösztöndíjpá-
lyázatot, melyhez a Képviselõ-testület
a 2015. szeptember 14-i rendkívüli tes-
tületi ülésen megszavazta a csatlako-
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zást. A települési önkormányzatok ma-
guk jogosultak a pályázat kiírására,
melynek során:

� az �A� típusú pályázatra azok az
önkormányzat illetékességi terüle-
tén lakóhellyel rendelkezõ hátrá-
nyos szociális helyzetû hallgatók
jelentkezhetnek, akik felsõoktatási
intézményben teljes idejû (azaz
nappali tagozatos), alapfokozatos
és szakképzettséget eredményezõ
alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményezõ
mesterképzésben, osztatlan kép-
zésben vagy felsõfokú, illetve fel-
sõoktatási szakképzésben folytat-
ják tanulmányaikat.

� a �B� típusú pályázatra azok az ön-
kormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos
szociális helyzetû (a 2015/2016.
tanévben utolsó éves, érettségi
elõtt álló középiskolás, illetve fel-

sõfokú diplomával nem rendelke-
zõ, felsõoktatási intézménybe fel-
vételt még nem nyert, érettségi-
zett) pályázók jelentkezhetnek,
akik a 2016/2017. tanévtõl kezdõ-
dõen felsõoktatási intézményben
teljes idejû alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményezõ alap-
képzésben, osztatlan képzésben
vagy felsõoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni.

Akit érdekel, vagy van olyan hozzá-
tartozója, ismerõse, akit érint ez a lehe-
tõség, figyeljen, mert hamarosan kiírás-
ra kerül a pályázat, melyet megtekint-
hetnek majd a megszokottak szerint a
boltokban, a hirdetõtáblákon és a tele-
pülés honlapján is.

Következõ rendes ülését 2015.
szeptember 28-án (hétfõn) tartja a tes-
tület.

Halászné dr. Borbély Anett
jegyzõ
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Vérvétel
Az alábbiakban olvashatják dr.

Pándi Ottó sorait a településünket
érintõ vérvétellel kapcsolatban:

Tisztelt Polgármester Úr, Tisz-
telt Testületi Tagok!

Mint minden évben, a júliusi,
augusztusi hónapokban a telepü-
lésekre kihelyezett vérvétel ismét
szünetelt. Ennek oka a nyári sza-
badságolások, ill. labordolgozóink
mindegyike nem rendelkezik gép-
jármûvezetõi engedéllyel.

Mint korábban szóban jelez-
tem, Intézményünk labor irányá-
ban területi ellátási kötelezettség-
gel bír. A településenkénti vérvé-
telre finanszírozás és ellátási kö-
telezettség nem áll fenn, így bár
az eddigi eljárásrend, mely koráb-
bi szóbeli megállapodás alapján
történt, illetve bõvült, intézményi
szempontból aggályos, hiszen a
nem feladatellátási kötelezettség
vonatkozásában jelentkeznek több-
letkiadásaink és humán erõforrás
felhasználás. A költségvetési ter-
vezet elkészítésénél jelentõs tu-
lajdonosi hozzájárulás betervezé-
se volt szükséges a minél zavar-
talanabb és bõvebb feladatellátás
biztosításának érdekében. Ezt a
betervezett összeget szeretnénk
csökkenteni, tekintettel arra, hogy
önállóan mûködõ és gazdálkodó
szervezet vagyunk. Ennek fényé-
ben a betegelégedettség maximá-
lis figyelembevételével, költségha-
tékonyság-növelést célzó struktú-
raváltás történik intézményükben.
Jelzéseik, lakossági igény és
szándékaink alapján a jövõben a
kihelyezett vérvétel az intézményi
kiadások megtérítésével biztosít-
ható zavartalanul, folyamatosan.
A tavalyi év során végzett kalkulá-
ció alapján szerzõdést készítünk
elõ. A tervezett szerzõdés kizáró-
lag az intézmény által biztosított
többlet feladat költségeinek áthá-
rítását célozza, profit/bevétel nö-
velõ elemeket nem tartalmaz.

Tisztelettel:
dr. Pándi Ottó

Dr. Kolozs Gergely Kistérségi
Egészségügyi Centrum

Derékba tört pedagógus pálya
Búcsúzunk Derecskey Imrétõl

Az 1976-ban elindult, magasra ívelõ pedagógus pálya megszakadt: 2015.
szeptember 13-án, gyors lefolyású betegség következtében elhunyt Derecskey
Imre.

Ki volt õ számunkra elsõsorban? Pedagógus, aki 39 évet töltött a pályán�
17 gyümölcsözõ szalkszentmártoni általános iskolai év után a kunszentmiklósi
Baksay Sándor Református Gimnáziumban folytatta sokrétû tevékenységét,
majd a KLIK Kunszentmiklósi Tankerületének oktatási referenseként követte
nyomon iskolai életünket. 2015. augusztus 1-jén visszatért iskolánkba. 2015 áp-
rilisában megpályázta, majd elnyerte az intézményvezetõi címet.

A sors nem hagyta, hogy megvalósítsa terveit, valóra váltsa álmait.
Kedves Imre! Nyugodj békében! Szeretettel emlékezünk Rád!

Pál Ferencné
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Iskolai hírek

Iskolánk háza tájáról
Az elmúlt tanév utolsó negyedének sikeres rendezvénye,

a Tavaszi tarkabarka mûsoros délután felnõtteket és gyere-
keket, kicsiket és nagyokat, szülõket és pedagógusokat egy-
aránt megmozgatott. Köszönet érte Mindenkinek! Az ered-
mény nemmaradt el, alapítványunk számlájára jelentõs ösz-
szeg került, melyet iskolánk és tanulóink javára fordítunk.

Külön megköszönném az SZMK vezetõségének, Nagyné
Decsi Dórának és Majsainé Gönczi Melindának fáradhatat-
lan munkáját, melynek egyik példája: pályázat benyújtása
önkormányzatunk számára. A nyertes pályázat tovább gya-
rapítja a programok megvalósításának anyagi lehetõségeit.

Néhány szó a tanévzárásról utólag:
� 181 tanulónkat értékeltük,
� 178-an sikeresen zárták az évet,
� hárman javítóvizsgát tettek, sajnos sikertelenül,
� 8.-osaink felvételt nyertek: 2 fõ gimnáziumba, 6 fõ
szakközépiskolába, 10 pedig szakiskolába.

A tanévzáró ünnepélyen megdicsértük legeredménye-
sebb versenyzõinket. Közülük kiemelném a legmagasabb
szinten, kiválóan teljesítõket:

� Papp Gergely (7. oszt.) a Hajdú-Bihar M. TIT Országos
Levelezõs Tanulmányi Versenyén történelembõl 3. he-
lyezett lett.

� A Németh Réka és Szabó Attila alkotta csapat a 6. b
osztályból a Kálti Márk Országos Történelmi Vetélke-
dõn 4., Tóth Olivér (5. oszt.) pedig egyénileg ennek a
versenynek az országos döntõjén 13. lett.

� A Megyei Matematika Versenyen (Mategye) Kovács
Gábor (4. b oszt.) 6., Tóth Miklós Dániel (7. oszt.) pe-
dig 7. helyezést ért el.

A tanévkezdésrõl:
Tárgyi feltételek: Iskolánkban a nyár folyamán 4 tante-

rem és a vizesblokkok fertõtlenítõ meszelése, festése meg-
történt, köszönet érte a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak
és közfoglalkoztatottainak.

Irodáink új helyiségbe kerültek, illetve helyet cseréltek, eléré-
sük a helyszínen kirakott táblák segítségével valósítható meg.

Személyi feltételekhez kötõdõ változások: A tanévzáró
ünnepélyen 14 éves iskolavezetõi tevékenységét megkö-
szönve elbúcsúztunk Farkas Mártától. Intézményvezetõnk
2015. augusztus 1. napjától Derecskey Imre. Az 1. osztály
vezetõje: Sebetka Mihályné, matematikát tanít ebben az
osztályban Fekete Zsuzsanna, a kompetencia alapú okta-
tás jegyében. A 3. osztály osztályfõnöke Gacs Mihályné, a
matematika órákat osztályában Bolyóné Imgrund Zsuzsan-
na tartja. Az 5. osztályt a felsõbe érkezve Csaplár-Hõs Haj-

nalka fogja ösz-
sze. A 6. osz-
tály új osztály-
fõnöke az in-
tézményünk-
bõl távozó Do-
bai Dávid Sán-
dorné helyett
Borbély Éva.
A 7. a osztály
új osztályfõnö-
ke pedig Foltin
Mária, aki fizi-
ka és rajz sza-
kos tanári vég-
zettségét ka-
matoztatja ná-
lunk. A tánc és
mozgás, illetve
néptánc okta-

tására felkértük Kakuk Marianna ráckevei táncpedagógust.
1. és 5. osztályban újra bevezetésre került a tánc és dráma
tantárgy Csikosné Bozóki Edit irányításával.

51 alsós napközisünket az idén 3 csoportban tudjuk fo-
gadni: külön az 1. osztályosokat, külön a 2.-osokat, és egy
csoportot alkotnak a 3. és 4. osztályosok.

Kulcsproblémánk a matematika és az angol nyelv tanítá-
sa, távozó kollégáink helyett, hiszen a 3-szori álláshirdetés
sem hozta meg a kívánt eredményt.

A matematika tanítás 2 évfolyamon Somogyi Pál mûsza-
ki tanár óraadói munkájával oldódott meg. Amásik 2 alsóbb
évfolyamon jelenleg 2 tanítónk helyettesít folyamatosan.
Kerner Erzsébet, nyugdíj elõtti felmentési idejét töltõ peda-
gógusunk óraadói megbízási szerzõdési feltételeinek mun-
kajogi tisztázása után visszaveszi tõlük a stafétabotot.

Az angol tanítására óraadókat kértünk fel: Tomicsné
Wágner Szabinát, felsõfokú nyelvvizsgával rendelkezõ, an-
gol nyelvtanári tanulmányokat folytató pedagógust, vala-
mint az alsóbb évfolyamokra Mészáros Laurát, középfokú
végzettségû, középfokú nyelvvizsgával és angol nyelvi ide-
genvezetõi végzettséggel rendelkezõ munkavállalót. Mind-
ez azonban csak átmeneti megoldás, mert az utolsó utáni
pillanatban (szeptember 1-jén délután) jelentkezett hozzánk
egy széles körû tapasztalattal és sokrétû gyakorlattal ren-
delkezõ angol szakos kolléga. Átvétele jelenlegi munkahe-
lyérõl folyamatban van.

Fáradozásunk fenti eredményébõl talán látszik, hogy kö-
vettük Reményik Sándor költõ intelmeit:

�Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!�

Pál Ferencné intézményvezetõ-helyettes
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Óvodai hírek

Augusztus, szeptember,
Elindul a kis ember.
Óvodába lépeget,
A kapuból integet.

Gyorsan elszaladt a nyár. Óvodánk újra megtelt izgatott
gyermekzsivajjal. Örömmel láttuk, milyen sokat nõttek, fejlõd-
tek a gyerekek. Az elköszönt nagycsoportosok átadták helyü-
ket a kicsiknek, akiket folyamatosan beszoktatva fogadunk.

Az Önkormányzat döntése alapján az idén is 5 csoporttal
mûködünk.

A 2015/2016-os nevelési évben a következõképpen ala-
kultak a csoportbeosztások.

Év közben a létszám szaporodik. A II-es épületbe még
9, az Újtelepi óvodába pedig még 3 gyermek szülei jelez-
ték, hogy jönni szeretnének.

Tilli Réka pedagógiai asszisztens minden csoportban
segíti a pedagógiai munkát.

Vidók Istvánné � Marika néni ettõl az évtõl kezdve a
jól megérdemelt nyugdíját élvezi. Kívánunk neki jó pihe-
nést!

A csoportokban folyó sokoldalú képességfejlesztést,
értelmi fejlesztést a kollégák egyéni ötletekkel, érdekes
tevékenységekkel végzik. Következetesen alakítjuk a
gyerekek szokásait. Hangulatos bábszínházakkal, gyer-
mekmûsorokkal, kirándulásokkal színesítjük az óvodai

életet. Az elsõ programunk
egy tanévnyitó buli lesz a
Réparetekmogyoró Duó köz-
remûködésével.

Az új nevelési évre kívá-
nok a gyerekeknek élveze-
tes, játéknak tûnõ tanulást és
jókedvet! Kollégáimnak jó
munkát, egészséget! A szalk-
szentmártoni szülõknek, nagy-
szülõknek pedig azt, hogy
minél több örömet leljenek
gyerekeikben!

Szekeresné
Pinczés Györgyi

óvodavezetõ

ÉÉvvkkeezzddééss aa SSzzaallkksszzeennttmmáárrttoonnii BBóóbbiittaa ÓÓvvooddáábbaann

I-es épület:
Mackó csoport (nagycsoport): 20 fõ Pillangó csoport (nagy-középsõ): 18 fõ

Óvodapedagógusok:
Bakosné Somogyi Orsolya � Orsi néni, Tiringerné Gál Erzsébet � Erzsike néni
Cseszlai Ilona Katalin � Ili néni.
Dajka nénik: Horváth Mihályné � Tündi néni, Saly Andrea � Andi néni.
II-es épület:
Katica csoport (kis-középsõ): 18 fõ Margaréta csoport (kis-mini): 14 fõ

Óvodapedagógusok:
Rizmanné Ágoston Zsuzsanna � Zsuzsa néni, Szabó Sándorné � Márti néni,
Szekeresné Pinczés Györgyi � Györgyi néni. Németh Nikolett � Niki néni.
Dajka nénik: Kovács Lajosné � Esztike néni, Borbély Zoltánné � Maca néni.
III-as épület (Újtelep):
Nyuszi (vegyes életkorú csoport): 21 fõ
Óvodapedagógus: Kuruczné Horváth Erika � Erika néni. Dajka néni: Kránicz Lajosné �
Juliska néni.
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Anyakönyvi hírek � Gyereknap

GGyyeerreekknnaapp �� 
22001155.. mmáájjuuss 3311..

Május utolsó vasárnapján a Mûvelõdési Ház programok-
kal csalogatta a gyerekeket egy vidám nap eltöltésére.

A borús, esõs délelõtt nem szegte a gyerekek kedvét,
lassacskán megteltek a padok, székek. Kicsik és nagyok kí-
váncsian várták a mûsorkezdést. Felejthetetlen élményt
nyújtott számukra a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kom-
pánia Vásári komédiás mûsora. A szórakoztató játékukban
szívesen vettek részt a gyerekek, megnevettetve a közön-
séget. Ezután a Réparetekmogyoró Duó már a szülõket is
aktívan bevonta egy éneklõs, táncos mûsorba. A szórakoz-
tatás végére még a nap is elõbújt, így lekerülhettek a kiska-
bátok, és mindenki önfeledt játékba kezdhetett. Tizenkét
órától lehetett az asztaloknál helyet foglalni, és kezdeni a
reggel óta várt falatozást. A több
mint ötszáz, tornyokban álló lekvá-
ros és kakaós palacsinta elfo-
gyaszthatatlannak tûnt, de délutánra
kiürültek a tálcák. Ezúton is köszön-
jük Vidók Istvánné Marika néni és
Oláh Istvánné Marika néni egész
napos helytállását, hiszen nekik
köszönhettük azt a rengeteg finomságot.

A fagyis napernyõ alatt fagyi kupont kapott minden gye-
rek, amivel � csak ezen a napon � egy gombóc ingyen fa-
gyi átvételére voltak jogosultak a gyerekek. Köszönjük
Nagypál Blankának és Csurai Fruzsinának a segítséget. A
Mûvelõdési Ház parkolójában a Kunszentmiklósi Rendõr-
kapitányság által ügyességi feladatokat végezhettek a
gyerekek. A Szalk ÖTE tagjai pedig bevezették az érdek-
lõdõket a tûzoltás fortélyaiba. Kipróbálhatták a tûzoltó fel-
szereléseket, megismerték a tûzoltó autó eddig ismeretlen
zugait, teszten mérhették tudásukat. Kánisz László és fe-
lesége, Tündi egész délután lovas kocsikáztatta a résztve-
võket. Az udvaron Szabó Lajosnak köszönhetõen galamb-
bemutató és -röptetés volt. Horváth Béla kádár-fafaragó
mester Dömsödrõl érkezett, hogy a gyerekek kipróbálhas-
sák ezt a könnyûnek nem nevezhetõ mesterséget.
Czuczor Teca és Kósa Edit kívánság szerint különféle min-
tákat festettek az arcokra. Trambulin, aszfaltrajzolás, népi
játékok várták a gyerekeket. A horgászás, diótörés, célba
dobás, kecskefejés, karika játékok, vízzel teli pohárhúzás,
nyári síelés kipróbálása nemcsak a gyerekeknek, de a fel-
nõtteknek is szórakoztató volt. A trambulin mellett Sze-
remley Anna figyelt arra, hogy a játékot szabályszerûen
használják. Köszönjük neki a segítséget, az Általános Is-
kolának pedig azt, hogy lehetõvé tette számunkra a tram-
bulin használatát.

Köszönjük a felajánlásokat, a segítséget mindenkinek,
hogy ez a nap megvalósulhatott és a gyerekek jól érezhet-
ték magukat.

Csurainé Langó Anna

Születések
Jakab Fédra Amira 2015. 02. 15.

a.n.: Németh Melinda
Valkai Bence 2015. 02. 21.

a.n.: Kozma Mariann
Fehér Bánk Levente 2015. 03. 14.

a.n.: Kovács Melinda
Bóna Norman 2015. 04. 14.

a.n.: Török Szimóna
Horváth Dominik 2015. 04. 25.

a.n.: Molnár Edit
Jakab Rómeó Vilmos 2015. 05. 19.

a.n.: Kovács Mónika
Sztojka István Milán 2015. 05. 21.

a.n.: Pásztor Barbara
Kanizsai Gergõ János 2015. 06. 05.

a.n.: Csereklei Erzsébet
Pálinkás Bence 2015. 06. 08.

a.n.: Gyurecska Nóra
Jakab Alexandra 2015. 06. 21.

a.n.: Albai Alexandra
Demeter Enrikó Andzselló 2015. 07. 08.

a.n.: Demeter Klaudia Viktória

Házasságkötések
Bálint Balázs és Budai Henrietta 2015. április 18.
Radosza István és Lovász-Démi Éva 2015. május 22.
Halász Sándor és Tiboldi Éva Ágnes 2015. május 22.
Mezei Ferenc és Gulyás Mónika 2015. május 23.
Nagy Tamás Zsolt és Gacs Amália 2015. július 7.
Erdélyi István és Nép Tímea 2015. július 11.
Dallos József és dr. Fodor Kitti 2015. augusztus 14.
Tóth Attila és Harmat Noémi 2015. augusztus 22.
Borda Krisztián és Tóth Renáta 2015. augusztus 29.

Elhunytak
Kis István (1944.05.11.) Elhunyt: 2015.03.06.
Hollósi Ferencné (1941.09.13.) Elhunyt: 2015.03.07.
Csikesz György (1939.08.07.) Elhunyt: 2015.03.19.
Lövei László (1927.10.23.) Elhunyt: 2015.03.24.
Majsai László (1951.03.13.) Elhunyt: 2015.03.25.
Borbély Lajos (1943.02.04.) Elhunyt: 2015.04.17.
Pandúr István (1928.12.10.) Elhunyt: 2015.04.18.
Nagy János Ferencné (1958.09.08.) Elhunyt: 2015.05.15.
Seiben László Mihály (1943.02.28.) Elhunyt: 2015.05.23.
Kalamán Pál (1975.10.25.) Elhunyt: 2015.05.31.
Pohl József (1956.06.30.) Elhunyt: 2015.06.09.
Gyenes Lajos (1936.08.21.) Elhunyt: 2015.06.16.
Veres Gyöngyi (1964.05.27.) Elhunyt: 2015.06.19.
Csikesz Györgyné (1944.01.16.) Elhunyt: 2015.06.19.
Trepák Józsefné (1935.04.27.) Elhunyt: 2015.06.21.
Nagy László (1935.05.29.) Elhunyt: 2015.06.28.
Papp Annamária (1952.04.07.) Elhunyt: 2015.07.07.
Fábián Bálint (1950.11.25.) Elhunyt: 2015.08.08.
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Majális � Szalki Komámasszonyok

Majális � 2015. május 1.
Idén második alkalommal került megrendezésre községünkben

a Családi Majális a Mûvelõdési Ház szervezésében.
Hét órakor Zenés reggeli ébresztõ hívogatta a község lakóit egy

közös programra. A régi szokásoknak megfelelõen szalagokkal dí-
szített lovas kocsin utazott a zenekar, ami: szaxofonosból, dobos-
ból és tangóharmonikásból állt.

Fontosnak tartjuk a magyar néphagyományok megõrzését, me-
lyet idén is a Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület és a Szalki Ko-
mámasszonyok Néptánccsoport elevenített fel. Immár harmadik
alkalommal állítottak és díszítettek közösen Májusfát a faluköz-
pontban, a református templom melletti szabad területen.

Amájusfaállítás után a programok egy másik helyszínen, a Ke-
rek-tó területén folytatódtak tovább. Civil szervezetek tagjai, Pol-
gármesteri Hivatal dolgozói, baráti társaságok bográcsoztak
együtt. Összesen hét társaság élt a lehetõséggel, hogymegvendé-
gelje tagjait, barátait.

Tizenegy órától élõcsocsó várta az érdeklõdõket.A legkisebbek-
tõl a legnagyobbakig, mindenki szívesen és jókedvvel próbálta ki a
nem mindennapi sportlehetõséget az ingyenes játékban.

Tizennégy órától VándorkupaViadal vette kezdetét. Elõször három
gyermek, majd hét felnõtt csapat versengett egymással, különféle vic-
ces sportversenyek keretében. Játékvezetõnekagyerek kézilabdások
edzõjét, Lázár Flórát kértük fel.Az ötfõs vegyes csapatok jégkockakö-
pésben, célbadobásban, sóhordásban, nyári síelésben, zsákbafutás-

ban és kötélhúzásbanmérhették össze erejüket.A jó hangulatot bizto-
sította, hogy a játékosok nem a helyezésekért versengtek, hanem ön-
maguk és a közönség szórakoztatására, illetve egy jókedvvel eltöltött
délutánra törekedtek. Mindemellett az elsõ három helyezett oklevelet
és tortát kapott, a többi csapat emléklapban részesült. Ezúton köszön-
jükAmlerné Sikár Veronikának,Amler Ildikónak, MajsainéGönczi Me-
lindának,ZsigmondnéNagyEnikõnek,CsurainéLangóAnnánaka fel-
ajánlott tortákat. A legjobban teljesítõ csapat a gyerekeknél és felnõt-
teknél is Vándorkupát kapott, melyet egy évmúlva visszavárunk.Aki-
csiknél elsõ helyen a Táncoló Talpak csapata, második helyen a Hõs-
hatos csapat, harmadik helyen pedig a KSE csapata végzett.A felnõtt
sorversenyt a KSE férfi csapata nyerte. Második lett a SZALKÖTE, a
harmadik helyet a Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület szerezte
meg.APolgármesteri Hivatal dolgozói negyedikek, a KSE nõi csapa-
ta ötödik, azÖnvédelmi csapat hatodik és a Szalki Komámasszonyok
a hetedik helyen végeztek.

A sorversenyekkel párhuzamosan egész nap szervezetten és
szervezetlenül is, több csapatban focimérkõzések folytak. A prog-
ramokat, illetve a Majális napját nõi focibajnokság zárta.

A gyerek és ifjúsági focisták anyukái, illetve focistafeleségek
mérkõztek egymással, ezzel is fokozva a hangulatot. A mérkõzé-
sek lebonyolítását Vincellér Csaba szervezte és valósította meg.

Akésõ délutáni, szomorkás idõjárás sem szegte kedvét a részt-
vevõknek, estig tartott a jókedv, játék. Reméljük, hogy jövõre is leg-
alább ennyien � de bízunk benne, hogymég többen � fognak részt
venni egy játékos, szórakoztató közös Majálison.

Mészáros Szilvia

Hangzik fel hétrõl hétre, próbáról próbára, fellépésrõl fellé-
pésre szánkból ez a sokat mondó népdalrészlet. Ugyanis új
bukovinai székely (hagyományos nevén silladri) elõadásunk-
ban kétszer is felcsendül. Egyszer páros forgásban énekszó-
val, máskor körtáncban összefogódzva, csujogatva.

Gondolhatják, hogy ezek a Szalki Komámasszonyok jól rá-
erõsítenek a mondanivalójukra, kétszer is harsogják ugyanazt.
És ez így van. Kicsit talán ars poeticánk is a cím, hiszen min-
den szava, ha szimbolikusan is, igaz ránk. Vannak közöttünk
kisgyermekesek, akiknek a gyermekét otthon �rengetik�, míg
mások egyéb fontos teendõjüket hagyják a családra, vagy ta-
nulnivalójukat teszik félre, azért hogy saját vagy éppen mások
szórakoztatására �táncba menjenek�. Jó hangulatú, vidám pró-
bákon veszünk részt, hogy kellemes, de koncentrált munkával
tölthessük a néptáncra szánt idõt. Rendszeresen két órában
találkozunk egymással és tanárunkkal, Pali bácsival, akivel
eredményes és élményekkel teli felkészülést folytathatunk hét-
rõl hétre.

A felkészülés és az odaszánt idõ gyümölcseképpen augusz-
tusban bemutatásra került az új táncunk, új színpompás vise-
letben. Így ismét bõvült a repertoár, amit reméljük, még láthat
a közönség az elkövetkezõkben. Az idei évben már 15 alka-
lommal mutatkoztunk be különbözõ helyszíneken kis falunk-
ban, valamint a környezõ településeken, illetve más megyék-
ben is, öregbítve községünk hírnevét. Az alábbi kép egy biká-
csi fellépés után készült.

Tervezzük a következõ lépéseket a táncban és a falu életé-
ben is. Kakukk Pál tanár úr már elkezdte részünkre összeállí-

tani az új táncsort, koreográfiát, amit kíváncsian várunk. Ebbe
a táncba bátran be lehet kapcsolódni, várjuk is a néptáncolni
vágyó lányokat, asszonyokat.

De ha valaki csak alkalomadtán szereti ropni a táncot, akkor
jöjjön el párjával, családjával együtt az õsszel, november 21-
én megrendezésre kerülõ Márton-napi bálba, ahol házigazda-
ként biztosan bemutatjuk silladri táncunkat is. A kedves Olvasó
pedig bátran énekelheti velünk a bálban népdalrészletünk hi-
ányzó befejezõ sorát: ��mert most vannak az asszonyok leg-
jobb mulatságba!�

a Szalki Komámasszonyok

Szalki Komámasszonyok
�Rengesd uram a gyermeket, hadd menjek a táncba��
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Védõnõ � Gyermekorvos

Amikor elérkezik a várva várt idõ a
hozzátáplálásra, sok anyuka számára
okoz örömet, hogy végre kanállal etet-
hesse kisgyermekét, talán nem is sej-
tik, mekkora lehetõség van a kezükben
gyermekeik egészségének megalapo-
zása terén. A szülõ tulajdonképpen
szerencsés helyzetben van, hiszen
gyermeke ízlésvilágát õ alakíthatja
vagy ronthatja el. Rengeteg kiválóbb-
nál kiválóbb tanáccsal vannak körülvé-
ve, hiszen jönnek a nagyszülõk, hogy
hogyan tápláltak annak idején bennün-
ket és az milyen jól bevált, aztán jön a
barátnõ, a szomszéd anyuka a jobbnál
jobb ötletekkel.

Jó, de mi a legjobb ma, a mi ba-
bánknak? � merül fel a kérdés jogo-
san. Évtizedek teltek el, sokat változ-
tak a táplálkozási szokásaink, újabb és
egyre gyakoribb betegségek ütötték fel
a fejüket. Itt a manapság már népbe-
tegségnek számító allergia, pl. a tej-
vagy tojásérzékenység.

Mit tehetünk, hogy egészséges le-
gyen gyermekünk? A legújabb tudo-
mányos kutatások és a tapasztalat is
azt mutatja, hogy hat hónapos korig a
babák számára az anyatejnél jobb
nem létezik. Ezt követõen viszont egy-
re több egyéb tápanyagra is szüksé-
gük lesz, amit lassan, szép fokozato-
san, egyesével kell bevezetnünk a
szoptatás mellett. Abban az esetben,
ha kevés az anyatej, már a negyedik
hónaptól is elkezdhetõ a hozzátáplá-
lás. Elsõként a hazai gyümölcsök le-
vével kezdjük meg az ismerkedést,
például néhány kanál almalével kínál-
juk a gyermeket. Közben megfigyel-
jük, hogy ízlik-e neki, okoz-e hasme-
nést, kiütést, egyéb problémát. Ezt így
folytatjuk néhány napig, majd emeljük
az adagot, és ha minden rendben, jö-
het a következõ íz, a baracklé. Ha a
leveket már ismeri a baba, próbálkoz-
hatunk a gyümölcspépekkel, majd jö-
hetnek a fõzelékfélék: a sárgarépa
vagy a sütõtök.

Fogadjuk el a baba döntését,
amennyiben nem fogad el egy új ízt,
késõbb újra megpróbálhatjuk, de sem-
miképp se erõltessük rá az ételt, ne
vegyük el a kedvét az étkezéstõl.

Az alapanyagok beszerzése is na-
gyon fontos a csecsemõtáplálásban.
Mindenki számára ismert, hogy az üz-
letek kínálata nem mindig bevizsgált,
ellenõrzött zöldségekbõl és gyümöl-
csökbõl áll. Sajnos ezeket nem tudjuk
teljes biztonsággal adni a babáknak,
sok esetben olyan vegyszereket tar-
talmaznak, mint például a nitrát, ami

elfogyasztva a csecsemõ számára na-
gyon veszélyes lehet. Ezt úgy kerül-
hetjük el, ha szigorúan ellenõrzött bé-
biételeket veszünk, vagy a saját, illet-
ve családtagok kertjébõl válogatjuk a
zöldséget, gyümölcsöt. A bébiételek
választásánál nem az üvegen feltün-
tetett kor az elsõdleges szempont, ha-
nem az összetétele, mert mint említet-
tem, nem azonos korban kezdjük a
hozzátáplálást, és nem is azonos tem-
póban halad a bevezetés minden cse-
csemõnél.

Ne a szomszéd gyermek hozzátáp-
lálási ritmusát kövessük, félve a lema-
radástól, hanem kizárólag saját gyer-
mekünkre koncentrálva, az õ egyéni
ritmusát figyelve, lassan, fokozatosan
készítsük fel az õ szervezetét az egy-
re változatosabb, új táplálék befoga-
dására.

Az Országos Csecsemõ és Gyer-
mekegészségügyi Intézet összeállí-
tott egy módszertani ajánlást, mely-
ben táblázatba foglalta a különbözõ
élelmi anyagok bevezetését a gyer-
mek étrendjébe. Ha szeretné megis-
merni ezt a táblázatot, kérje védõnõ-
jétõl.

Mizseiné Czigler Judit
védõnõ

Megújul a gyermekrendelõ
Kedves Szülõk és Kis Betegeink!

Nagy örömmel írjuk e sorokat, melyben egy szinte telje-
sen megújult rendelõrõl adhatunk hírt. 2015 augusztusában
elkezdõdött a gyermekrendelõ felújítása. Régóta vártunk
már erre a lehetõségre, hiszen nagyon elavult volt minden
bútor, berendezés, burkolat. A szalkszentmártoni praxisban
430 beteget regisztrálunk, ezért is fontos számunkra, hogy
új köntösbe bújhat a rendelõ, a váró.

Az Önkormányzatnak köszönhetõen új burkolatot kapott
a rendelõben az aljzat, lecsempézték a falat, új bútorokat
kaptunk � kényelmesebb vizsgálóágyat, székeket, íróasz-

talt és szanitereket. Csempéztek a WC helyiségekben is, és
tisztasági festés is történt.

A betegváróban is hasonló változások történnek. Ezek
még folyamatban vannak, ezért mindenki türelmét kérjük,
amíg elkészül. Új fogas és szekrény kerül elhelyezésre,
ezenkívül a pólyázót is szebbé varázsolják.

Érdemes várni, mert nagyon szép lesz minden! A beteg-
rendelést addig is a védõnõi tanácsadóban végezzük a szo-
kott rendelési idõben:

Hétfõ: 12�14 óráig, Kedd: 08�10 óráig, Szerda: 12�14
óráig, Csütörtök: 08�10 óráig csecsemõ tanácsadás, Pén-
tek: 08�10 óráig.

Köszönjük az Önkormányzat gondoskodását, támoga-
tását.

Doktor néni és Ági néni

Mit egyen a baba?



Borbély Lajos
A Múzeum Baráti Kör vezetõsége

és tagjai fájó szívvel búcsúznak baráti
körük elnökétõl, Borbély Lajostól.

Búcsúzunk tõle, az örökké nyugha-
tatlan, az örökké tervezõ és tevékeny
embertõl. Tõle, a példás férjtõl, apától
és nagyapától. Tõle, kinek családján
túl éltetõ ereje volt a közösség. Tõle,
aki a közösség éltetõ ereje volt.

Elment, de itt maradmindaz, amit alko-
tott a Múzeum Baráti Kör tagjaként, majd
vezetõjeként: A sok, hangulatos közgyûlés, kirándulás emléke. Itt
vannak azok a lélekemelõ mûalkotások, amelyek megemlékez-
nek az aradi vértanúkról, falunk hõseirõl, akik életüket adták a ha-

záért. Itt vannak azok is, amelyek õrzik aMúzeumBaráti Kör meg-
alakulásának és a múzeumalapító Majsai Károlynak az emlékét.

És itt vannak most lélekben azok, akikkel megismertette,
megszerettette Petõfi emlékét méltón õrzõ falunkat. Õk azok,
akik visszavágynak, visszajárnak hozzánk, és irodalmi, kép-
zõmûvészeti alkotásokkal színesítik életünket.

Fülünk még sokáig õrzi kellemes orgánumát, szemünk õr-
zi még kedves alakját, a szánkban érezzük fõztjeinek, házi
pálinkájának finom ízét. Mindez az idõvel elhalványodhat, de
a belõle sugárzó szeretetet örökké érezni fogjuk!

Itt hagyta ránk a feleségével együtt készített csodálatos
dokumentum gyûjteményt a baráti kör életérõl. Nemes örök-
ségül itt maradtak tervei, amelyeket kötelességünk folytatni
és valóra váltani. Ez a mi munkánk, és nem is kevés.

Kedves Barátunk! Nyugodj békében.
Kerner Erzsébet
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Református egyház � Múzeumi hírek

�A jó ember jó kincsébõl hoz elõ jót" Máté 12, 35

A hívõ ember mindig reménységgel és másokat bátorító
szeretettel lehet jelen ebben a világban. Szükség van hívõ
emberekre � egyre inkább, hiszen olyan könnyen elszaba-
dulnak indulatok, hiszen megszokott életünk hirtelen meg-
változhat, és mindent máshogy kell tennünk. Bármelyikünk-
kel elõfordulhat bármi váratlan, kiszámíthatatlan � hogyan
állunk helyt? Sajnos csak azt tudjuk adni, ami bennünk van
� jóból jót hozunk elõ, rosszból rosszat. Nincs is ebben sem-
mi meglepõ! Meg kell vizsgálni magunkat, hogy mi van ben-
nünk? Mi van a szívünkben? Milyenek a cselekedeteink,
szavaink, viselkedésünk? A hívõ ember tudja, hogy mindent
Isten kegyelmébõl kap. Ezzel a kegyelemmel van tele éle-
te, szíve. Ebbõl a jóból (Istentõl kapottból) hoz elõ jót. Olyan
jót, amit a legjobb ember sem tud magától adni: teljes elfo-

gadást, bocsánatot, megváltást. Ám akinek a szíve harag-
gal, elégedetlenséggel, káromkodással, irigységgel van te-
le, az csak rosszat fog tudni elõhozni. Azt, ami benne van.

Sokan szeretnénk jó helyen élni. Ha nem kellene senki-
nek máshol munkát keresni. Ha fejlõdést látnánk magunk
körül. De jó országot csak jó emberekkel lehet építeni. Le-
het, hogy bennünk van a hiba? Jézus Krisztus azért jött el
erre a világra, hogy aki õt elfogadja, új szívet, új életet kap-
jon. Jó szívet, jó életet.

Ezt a lehetõséget keressük minden istentiszteleten, gyü-
lekezeti életünkben, minden alkalmon, ahol Isten Igéje
megszólal. Ezt kerestük a nyári táborainkban is, itthon és
Fülöpházán. Reméljük, hogy a felnövekvõ gyermekeknek
újra természetes lesz az, hogy Isten nélkül nem lehet teljes
életet élni, országot, jövõt építeni.

Alföldy-Boruss Dániel lelkipásztor

Üzenet: a jó emberek jó országot építenek�

Temetõi hírek
Célunk a továbbiakban is egy lakosságbarát temetõ üzemel-

tetése. Jó ha tudjuk, hogy a temetési költségek a környezõ tele-
pülésekhez viszonyítva rendkívül kedvezõek. Ugyanakkor a te-
metõ fejlesztése, szépítése is szívügyünk. A karbantartási mun-
kálatok folyamatos végzése sokszor anyagi nehézségekbe is üt-
közik � de nem szeretnénk ezeket a költségeket a lakosságra
hárítani. Ezért kérjük türelmüket és segítségüket! Segíteni tud-
nak saját sírhelyeik és közvetlen környezetük rendben tartásá-
val. Kérjük, a keletkezõ hulladékot a kijelölt helyekre vigyék. Óv-
ják, védjék temetõnk értékeit, tisztaságát, rendjét! Tartsák tiszte-
letben temetõnk házirendjét, melyet mindkét bejáratnál elhelye-
zett tájékoztató táblán olvashatnak. Köszönjük!

A lakosság figyelmébe ajánljuk, hogy a temetõ térfigyelõ
rendszerrel ellátott terület.A temetõben nagyobbmunkák (pl.: fa-
kivágás, sírkõmozdítás, betonozás) csak a temetõgondnokkal
történõ egyeztetés után végezhetõk! Minden munkavégzés a
sírhelygondozás kivételével, a temetést is beleértve engedély-
köteles.

Felhívjuk a lakosság figyelmét a lejárt sírhelyek újbóli megvál-
tására. Ameg nem váltott sírhelyeket a Fenntartó újraértékesíti.

Lelkészi Hivatal
Felhívjuk az érdeklõdõk figyelmét, hogy a keddi hivatali

nyitva tartás megváltozik a hittanoktatás miatt. Bõvebb infor-
máció a hirdetõtáblán lesz megtalálható. Megértésüket kö-
szönjük!

Alföldy-Boruss Dániel lelkipásztor

Múzeum Baráti Kör � in memoriam�
A Baráti Kör életének menetében nagy változás, hogy el-

nökünk, Borbély Lajos tavasszal elment közülünk. Röviden,
õszintén: elvesztése mindannyiunk vesztesége. A Baráti Kör
motorja volt, fontos volt számára a tagság számontartása, ki-
kapcsolódási lehetõségek, kirándulások, kiállítások, vacsorák
alapos, sokoldalú megszervezése, országosan is jelentõs
emlékhelyek kialakítása, a Petõfi találkozókon való részvétel.
Próbálta megõrizni és továbbadni a már-már kihunyó közsé-
gi Petõfi-kultuszt. Hálás szívvel emlékezünk közösségi szol-
gálatára!

Ezúton is értesítjük a Baráti Kör tagságát, hogy a Vezetõ-
ség hamarosan gondoskodik az elnökválasztásról. Bízunk
abban, hogy a kapott örökséget megõrizhetjük és továbbad-
hatjuk! Alföldy-Boruss Dániel elnökhelyettes
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Múzeumi hírek � Petõfi Sándor Emlékkiállítás

Nagy László
Ki ismerhette volna jobban fa-

lunkat, hagyományainkat, mint õ,
aki Szalkszentmártonban szüle-
tett és élte le életét.

Õ volt az, aki mind gondolko-
dásában, mind erkölcsi tartásá-
ban õrizte mindazt a tudást és
értéket, amelyet felmenõi és a
falu kollektív emlékezete hagy-
tak rá:
� A munka, a föld, az állatok szeretetét.
� A szülõk, az idõsek tiszteletét.
� A szeretõ feleség megbecsülését, a gyermekek szeretetét.
� A hagyományos ételek készítését, a hagyományos
vendégszeretetet.

� Az odafigyelést, a törõdést és a tettrekészséget az em-
berek és falunk javára.

� A vallásos hite megõrzésében, gyakorlásában presbi-
terként is példát mutatott.

� A költõ, Petõfi Sándor emlékének õrzéséért, ápolásáért
sokat tett Múzeum Baráti Körünk vezetõségi tagjaként is.

� Kirándulásainkon, összejöveteleinken, vezetõségi ülé-
seinken szívesen hallgattuk ízesen szép magyar nyel-
vünkön elmesélt történeteit, amelyek falunk életérõl,
múltjáról szóltak.

És ezeknek a meséknek � nagy fájdalmunkra � most
vége szakadt�

Laci bácsi, most fájó szívvel búcsúzunk tõled, de em-
léked megõrizzük.

Kerner Erzsébet

Pandúr István
Pandúr Istvántól, Múzeum

Baráti Körünk alapító és vezetõ-
ségi tagjától búcsúzunk. Búcsú-
zunk tõle, akiben a Petõfi-ház
egyik megmentõjét tisztelhetjük.

Köszönjük neki azt a sok és
önzetlen kétkezi munkát, amely-
lyel segítette falunk fejlõdését:
ott volt a villamoshálózat kiala-
kításánál, a járdaépítésnél, a
múzeum felújításánál.

Köszönjük, hogy példát mutatott nekünk a baráti kör-
ben végzett munkájával, hogy a költõ életét, korát kitartó-
an tanulmányozta. Felkereste a Petõfi-emlékhelyeket és
szeretettel fogadta az onnan hozzánk érkezõket. Kö-
szönjük a múzeummal kapcsolatos emlékek, értékek
ápolását, gyûjtését.

Köszönjük, hogy segítõkészsége, jó kedélye, kedves-
sége emlékezetessé tette a baráti kör rendezvényeit,
összejöveteleit, kirándulásait.

Falunk élõ emlékezete volt. Szívesen mesélt kedves,
ám soha sem bántó történeteket. Sokaknak még a nótá-
ját is tudta.

Családját szeretõ gondos apa, nagyapa volt, és Bor-
bély Lajost, baráti körünk elnökét úgy szerette, segítette,
mintha õ is a gyermeke lett volna.

Most ketten megalapíthatják ott fenn az égi Múzeum
Baráti Kört. Ha eljön az idõ, mi is ott leszünk velük.

Pista bácsi!
Legyen áldott emléked és nyugodj békében.

Kerner Erzsébet

MMúúzzeeuummuunnkkaatt éérriinnttõõ ffoonnttoossaabbbb eesseemméénnyyeekk

Sajnos rossz hírrel kell kezdenem az elmúlt idõszak ese-
ményeinek ismertetését: április 17-én súlyos betegség mi-
att elhunyt a Múzeum Baráti Kör elnöke, Borbély Lajos, aki
5 éven keresztül vezette az 1968-ban megalakult, immár 47
éve mûködõ civil szervezeti egységet. Mindig lelkiismerete-
sen végezte munkáját, ápolta a helyi Petõfi-kultuszt. Fájó
szívvel búcsúzunk Pandúr Istvántól, valamint Nagy László-
tól, a Baráti Kör oszlopos vezetõi tagjától is.

�Még alig, hogy játszánk apáink térdén, s már
Maholnap ott alszunk nagyapáink mellett...
Csak annyi az élet, mint futó felhõnek
Árnya a folyón, mint tükrön a lehellet.�

Petõfi Sándor

Sikeresen lezajlott 2015. március 13-án, az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc emlékére, �Talpra Ifjak� cím-
mel rendezett játékos megemlékezés. Délelõtt ráckevei
óvodások látogattak meg minket. Lelkesen, nagy örömmel
barangoltak a múzeum falai között. Délután a Mûvelõdési
Házzal összefogva közös kézmûves foglalkozást tartottunk

a helyi iskolásoknak a nemzeti identitás és a hazaszeretet
fontosságát hangsúlyozva.

2015. március 14-én Shanghaiból érkezett egy csoport,
akik dokumentumfilmet készítettek �Petõfi nyomában� cím-
mel. Költõnk életének jelentõsebb állomásait járták végig,
így betértek hozzánk is. A Petõfi-szobornál tartott koszorú-
záshoz felkértük Bakos Rozáliát, a Baksai Gimnázium tanu-
lóját, hogy szavaljon el egy verset.

Muzeológusunk, Kugler Ferenc május 1-jével kapott egy
álláslehetõséget és visszament családjához Miskolc mellé.
Ezúton is köszönjük munkáját.

2015. június 27-én a Múzeumok Éjszakája országos
programsorozat keretein belül az elmúlt évek sikereire te-
kintettel ismételten, immár harmadik alkalommal szerveztük
meg Szalkszentmárton vonatkozásában is ezt a jeles ren-
dezvényt. Tapasztalataink alapján és a visszajelzések sze-
rint is nagy sikert aratottak programjaink a közel 300 fõ ér-
deklõdõvel, akik részt vehettek helyi termelõk által adomá-
nyozott bor kóstolásán, éjszakai tûzugráson a környékbeli
néptáncosokkal és még sok egyéb programon.

(Folytatás a 12. oldalon)



Idén is bõvelkedünk esküvõkben! Nagy örömünkre az if-
jú párok egyre gyakrabban választják a múzeum épületét
szerelmük megpecsételésének helyszínéül.

Gacs Amália és Nagy Tamás
Fodor Kitti és Dallos József
Harmat Noémi és Tóth Attila
Tóth Renáta és Borda Krisztián

Egy bohókás idézettel kívánunk Sok Boldogságot az ifjú
pároknak:

�Most is olyan forrón és lángolóan szeretem a felesége-
met, mint hajdanában nõtlen koromban, pedig már egy hét
múlva két hete lesz, hogy megházasodtam.�

Petõfi Sándor

Továbbra is szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt
interaktív tárlatvezetéssel, idõszakos kiállításokkal, kicsik-
nek és nagyoknak szóló programokkal!

Pápai Gabriella
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Petõfi Sándor Emlékkiállítás
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Nyugdíjas Klub

Nyugdíjas Klub
A Nyugdíjas Klub az elmúlt idõszak-

ban sok színes programot szervezett a
klubtagoknak és minden érdeklõdõnek.
Idõrendi sorrendben:
� Áprilisban szerveztünk egy jótékony-
sági elõadást. Erre a sikeres és szín-
vonalas rendezvényre nagy volt az
érdeklõdés.

� Májusban egy klubdélután keretében
közös névnapot tartottunk. Akiknek
az elsõ félévben volt a névnapja,
azokat megköszöntöttük, megünne-
peltük.

� Júniusban egy kiránduláson vettünk
részt a Budai Várban, Várkertben.
Megnéztük a Mátyás-templomot, va-
lamint egy Parlament látogatás
résztvevõi lehettünk. Nagyon jól si-
került ez a közös program.

� Június végén még szerveztünk egy

szabadtéri programot ebéddel egy-
bekötve. Meghívtuk, illetve vendégül
láttuk a támogatóinkat is. Ez a ren-
dezvényünk is nagyon jó hangulat-
ban telt el.

� Augusztus 20-án egy közös ebéden
vettünk részt, majd együtt megnéz-
tük az ünnepi mûsort.
Az elkövetkezendõ idõszakban is sze-

retnénk többféle programot kínálni, így pl.:
� Szeptemberben egy elõadást szer-
vezünk a Kunszentmiklósi Rendõr-
kapitányság közremûködésével, �Biz-
tonságunk érdekében� címmel. Erre
a rendezvényre minden klubtagot és
érdeklõdõt szeretettel várunk.
A továbbiakban pedig egy õszi ki-

rándulásra, egy színházlátogatásra,
valamint majd a karácsonyi rendezvé-
nyünkre hívunk mindenkit nagy szere-
tettel!

A Nyugdíjas Klub nevében:
Balogh Károlyné



Közhírré tétetik 14

Könyvtár hírei

Nagy örömmel értesítjük a település
apraját és nagyját, hogy olyan szép és
korszerû könyvtár szolgáltatásait ve-
hetik igénybe mostantól, amely a leg-
korszerûbb módon képes ellátni és ki-
szolgálni olvasóit.

A megvalósítást az tette lehetõvé,
hogy településünk is csatlakozott a Ka-
tona József Megyei Könyvtár által
2005-ben elindított Bács-Kiskun Me-
gyei Könyvtárellátási Szolgáltatáshoz
(BKSZ), amelynek lényege, hogy a la-
kosság helyben, utazgatás nélkül hoz-
zájusson a korszerû könyvtári szolgál-
tatásokhoz.

Az ehhez szükséges könyvtárhelyi-
ség biztosítása az Önkormányzat fel-
adata, amelynek bõvítését, megújulá-
sát pályázati források bevonásával se-
gítették megvalósítani.

2015 januárjától már 86 település
könyvtárellátása valósult meg a Kato-
na József Könyvtár szolgáltatásával,
közöttük a miénk is.

Az átalakítás rohamléptekkel ké-
szült: a január elsejei csatlakozásunk
után megtörtént a helyzet felmérése,
és a felújítási terv is elkészült. A felújí-
tási munkálatok nyár elején kezdõdtek,
és augusztus elejére már be is feje-
zõdtek. Eközben a könyvtár állománya
is feldolgozás alatt volt: a selejtezés és
a digitalizálás is elkészült. A teljes állo-
mány elérhetõ digitálisan a könyvtár
honlapján, ami azt is jelenti, hogy akár

otthonról is beküldheti igényét az olva-
só elektronikus formában!

Mindezekre � pályázati forrásból �
3 millió forintot biztosított a könyvtár
számára a Katona József Könyvtár.

A település könyvtári szolgáltatá-
sokat rendelt meg a Katona József
Könyvtártól. A látogató
� könyveket, folyóiratokat, hangosköny-
veket kölcsönözhet, a kölcsönzésben
lévõ könyvekre elõjegyzést kérhet,

� a kézikönyveket helyben használhatja,
� helyben olvashatja a Dörmögõ Dö-
mötör, a Kismama, a Garfield, a
Popcorn, az Ifjúsági Magazin, a Nõk
Lapja, a Nõk Lapja Egészség, a La-
káskultúra, a Praktika, a Meglepetés,
a Magyar Horgász, a Cicc� Macska-
magazin és más folyóiratok legfris-
sebb számait,

� könyvtárközi kölcsönzést kérhet,
� számítógépes szolgáltatásokat vehet
igénybe, tájékozódhat az interneten,

� digitalizált nemzeti kulturális értéke-
ket ismerhet meg a MaNDA Ponton,

� Európai Unióval kapcsolatos informá-
cióhoz juthat,

� térítés ellenében technikai szolgálta-
tásokat kérhet: fénymásolást, nyom-
tatást, szkennelést,

� rendezvényeken, klubfoglalkozáso-
kon, tanfolyamokon vehet részt.
A gyerekeket könyvtári foglalkozá-

sok várják. A könyvtár állománya a Ka-
tona József Könyvtár Olib katalógu-

sában elérhetõ.AKatona József Könyv-
tár Helytörténeti Gyûjteménye sajtófi-
gyelést és helyismereti információkat
gyûjt és szolgáltat számunkra.

A felújított könyvtár ünnepélyes át-
adása 2015. augusztus 20-án, csütör-
tökön volt, a Falunap keretében.

A csodálatosan megújult helyiséget
Ramháb Mária, a Katona József Me-
gyei Könyvtár igazgatónõje és Ká-
posztás Tibor polgármester avatta fel,
valamint Alföldy-Boruss Dániel refor-
mátus tiszteletes áldotta meg. A külön-
leges alkalmat megtisztelte személyes
jelenlétével Salacz László országgyû-
lési képviselõ és Gáspár Ferenc, a Me-
gyei Közgyûlés képviselõje.

A könyvtár bõvítése, új berendezése
2015-ben a Nemzeti Kulturális Alap és
a helyi Önkormányzat támogatásával
valósult meg.

Minden kedves Olvasót és beirat-
kozni vágyót sok szeretettel várok a
könyvtárban a meghosszabbított nyit-
vatartási idõben!

Cím: 6086 Szalkszentmárton, Petõ-
fi tér 15.

Telefon: 76/358-779
E-mail: konyvtar.szalk@gmail.com
Nyitva tartás: Hétfõ: szünnap,

Kedd: 9�13 és 14�18, Szerda: 9�13
és 14�18, Csütörtök: 9�13 és 14�18,
Péntek: 9�13 és 14�18, Szombat:
9�13, Vasárnap: szünnap.

Csikosné Bozóki Edit könyvtáros

Megújult, megszépült, korszerû könyvtár
Szalkszentmártonban is!



Közhírré tétetik 15

Szüret

Szüreti mulatságok anno�
Falunk hétköznapjaiba régebben és mostanában is az

ünnepek visznek egy kis változatosságot. Ha elõdeink ne-
tán kevesellték az egyházi vagy világi jeles napokat, csinál-
tak maguknak szórakoztatásképpen ünnepet. Ilyen volt a
szüreti bál is. Két idõpont jöhetett számításba: szeptember
elsõ vagy második hétvégéje.

Az elõkészületek természetesen megkezdõdtek már au-
gusztus derekán. Összeírták, majd az utolsó héten össze-
hordták a felajánlásokat. A lányok ennyi idõsen már mind
megtanultak varrni, a magyar ruhát saját maguknak készí-
tették el. Nagyanyám, Pamuk Bálintné Gacs Mariska 1928.
évi szüreti mulatságon viselt mellénye családi ereklyeként a
mai napig ott lóg a szekrényében.

Az egész forgatag alapja igazából a falu közigazgatásá-
nak lemásolása volt, sõt annak tréfás megjelenítése. Elöljá-
róink mindig nagy tiszteletben álltak, erre az egy napra be-
lebújhatott az egyszerû fiú vagy lány is a szerepükbe. Az
összeállított csõsz-párok lettek a rend fenntartói és a végre-
hajtók, vagyis a csendõrök, akik szintén mindig kettesével
jártak. Közülük választottak ki két párt, akik a bíró és a jegy-
zõ szerepét töltötték be. Õk képviselték az ügyész és az íté-
lõ státuszt. A bálterem jelképezte a falu közigazgatási terü-
letét, a bejárat a falu határát.

A helyiséget pompásan feldíszítették, a mennyezetrõl
egy favázat lógattak be a terembe. Ezt fenyõágakkal, örök-
zöld bukszusokkal, leveles szõlõvesszõkkel fedték be. In-
nen csüngött alá a mennyországot jelképezõ gazdagság:
cukorkák, szõlõfürtök, gyümölcsök, kiflik, aprósütemények,
és ami még szem-szájnak ingere. A bál népe tánc közben
megpróbálta elcsenni a fellógatott finomságokat. A szabály,
vagyis a törvény úgy szólt, hogy aki a terem ajtaján, a �falu�
határán túl jut, az szabad ember. De jajj annak, akiket az
éber csõszök, a rend õrei elkaptak. Odacitálták a tettest a
jegyzõ és a bíró elé, akik törvénykeztek felettük. Rövid tár-
gyalás után kimondták az ítéletet, vagyis kiszabták a pénz-
bírságot. Alkunak, fellebbezésnek helye nem volt.

Érdekes módon a szüreti bál hagyománya a háborúk
alatt sem merült feledésbe. Szerényebb körülmények kö-
zött, de ugyanúgy megtartották.

Czuczor Teca

A képeken szereplõk:

1970-es évek eleje:
Kovács Károly, Czuczor Lajos, Horváth Erzsébet,

Sümegi Lajos, Erdélyi István, Deli Ilona,
Martics Julianna, Csapó Bálint, Kiss Katalin,
Buránszki Benjámin, Juhász Edit, Hõs Sándor,

Mészáros Zsuzsanna, Palócz Zsuzsanna,
Koroknai Márta, Bányai László, Lelkes Ferenc,
Juhász Magdolna, Pandúr Erika, Bordás Lajos,
Ottrok Béla, Kovács Judit és Holkó Erzsébet.

1928: (balról jobbra)
Kovács Imre, Balla László, Pamuk Bálint,

Dömõk György, Cseh Bálint, Szalai Bertalan,
Borbély Sándor, Molnár Ferenc, Balogh József

és Kulcsár László.
Bálint Zsófia, Bornemissza Teréz, Balla Eszter,

Bebõk Etelka, ?, ?, Gacs Mária, Sz. Kiss Julianna,
Borbély Teréz, Mészáros Manci.

Gyenes Károly, Horváth Béni a bíró és a jegyzõ.

1948: (balról jobbra)
Borbély Ferenc, Vida Ilona, Ágoston Bálint,
Földházi Irén, Nemes István, Csulak Ilona, ?,

Szalai István, ?, Kovács György, Lõrincz bácsi,
Varga István, Földházi Piri, Tóth Erzsébet,
Kosaras Kovács József, Hájas Erzsébet,

Kosaras Kovács György és Kosaras Kovács Maca,
és a hívatlan vendégek között a középsõ

Kosaras Kovács János.



Július második felében Szalkszent-
márton adott helyet az évenként meg-
rendezésre kerülõ Wünsch Nosztalgia
Táncostábornak, ami immáron 8. alka-
lommal került megrendezésre. A vi-
dám eseményen adonyi, hartai, mado-
csai, beloianniszi, mezõfalvi és szalk-
szentmártoni néptáncosok találkoztak,
mindannyian Wünsch Laci bácsi ko-
rábbi tanítványai és családtagjaik, ak-
tív és már nem annyira aktív táncosok.
Közel 300 ember vett részt a találko-
zón, akiket összeköt a népzene, a
néptánc szeretete és az egymás iránti
barátság.

Több mint 40 éves hagyományt
folytattunk a tábor megrendezésével,
hiszen 1974-ben éppen Szalkszent-
mártonban tartották az elsõ Dunamenti
Wünsch táncostábort, ami néhány éve
már mint Wünsch Nosztalgia Tábor
kerül megrendezésre. Minden évben
más település, illetve csoport vállalja
magára a szervezés terheit és persze
költségeit.

Már hétfõn, a nulladik napon el-
kezdtek gyûlni a sátrak az iskola udva-
rában, sorban érkeztek az elsõ fecs-
kék, hogy kiépítsék csoportjaiknak a
közös konyhasátrakat, elõkészítsék a
terepet az egész heti aktív részvétel-
hez. A nehéz munka után hajnalig folyt
a beszélgetés, nótázgatás a tábor min-
den szegletében.

Az elsõ hivatalos program kedden a
zászlófelvonás volt. Káposztás Tibor
polgármester úr tartott rövid megnyitó
beszédet, azután felhangzott a tábor
himnuszának tekinthetõ �Újra itt van a
nagy csapat� címû Illés-dal. Aki járt
már ilyen táborban, tudja, hogy nehéz
ezt száraz szemmel végignézni�

�Újra itt van a nagy csapat��

A hét során számos vidám és érde-
kes programot szerveztek nekünk a
szalki táncosok. Volt falutúra, ahol a
tábor lakói egy térkép alapján meglá-
togatták településünk fõbb látnivalóit,
érdekességeit, és az egyes állomáso-
kon feladatokat oldottak meg. Volt fo-
cibajnokság a csoportok között, me-
lyen a madocsaiak megvédték tavalyi
bajnoki címüket. Volt sorverseny kü-
lönbözõ vidám feladatokkal, ahol a
szalki lurkók, a táncosok gyerekei na-
gyon szépen szerepeltek.

Vidám sorversenyek

Volt táncház, ahol Csánki Mónika, a
Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület
mûvészeti vezetõje tanított nekünk
magyarbõdi tánclépéseket. Volt tábor-
tûzi mûsor, ahol minden csoportnak
egy kisorsolt stílusban kellett elõadni a
Hófehérke és a hét törpe címû mesét,
például roma, eszperente, népies
vagy pajzán elõadásmódban. Igazán
jól sikerült. Volt madártani vetélkedõ
Kerner Erzsi tanárnõ szervezésében.

Vetélkedõ a múzeum udvarán

De volt activity party, múzeumláto-
gatás, tûzoltó bemutató, íjászat, és
egy darus kocsi kosarából megnéz-
hettük a falu panorámáját. De ha vala-
kinek mindez nem volt elég, esténként
zenés mulatságon vehetett részt, sok-
szor egészen hajnalig roptuk.

A hét csúcspontja a szombat dél-
utáni gálamûsor volt, amelyre minden
csoport meghívta vendégeit, támoga-
tóit, és a falu érdeklõdõ közönsége is
megtekinthette, mi az az összefogó
erõ, ami ennyi embert évrõl évre ké-
pes összehozni és közösséggé ková-
csolni. A nagy melegben Laci bácsi vi-
gyázó szemei elõtt a csoportok bemu-
tatták táncaikat, vagy éppen közösen
adtuk elõ néhány régi táncunkat. Nagy
örömünkre a Komaasszonyok is be-
mutatkoztak mûsorukkal.

Gálamûsor

A program végén Mezõfalva alpol-
gármester asszonya bejelentette, hogy
jövõre õk látják vendégül a tábort, hi-
szen a hagyománynak folytatódnia
kell. A bejelentést vastaps fogadta� A
gálamûsor után közös vacsorával és
mulatsággal ünnepeltük meg, hogy is-
mét együtt lehettünk egy hétig, ápol-
hattuk hagyományainkat és barátsá-
gunkat.

Köszönettel tartozunk Szalkszent-
márton Önkormányzatnak a segítsé-
gért, hogy rendelkezésünkre bocsá-
totta a helyszínt, és jelentõs anyagi
támogatást nyújtott a tábor megren-
dezéséhez. Köszönet illeti továbbá a
Kunfermann házaspárt is, hiszen õk is
adományukkal segítették a sok színes
program megszervezését, de rajtuk
kívül is sokan támogatták munkájuk-
kal, adományaikkal a tábor életét. Kö-
szönjük!

Deli Pál
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Néptánc

VIII. Wünsch Nosztalgia Táncostábor
Szalkszentmártonban



Élménybeszámoló az én szememmel:
2015. július 15-én útnak indult a Szalkszentmártoni Néptánc

Egyesület ifi csoportja Olaszországba. Nemcsak egy nagysze-
rû külföldi útra nyílt lehetõségünk, de új ismerõsöket, barátokat
szereztünk a Kalocsai Liszt Ferenc AMI Göröm Csoport tag-
jaival. Majdnem egynapos utazás után megérkeztünk San
Giovanni Rotondoba. Az olaszországi város nevezetessége a
Padre Pio, a templom, ahol Pietrelcinai Szent Pio atya
koporsója található. Nekünk is ide vezetett elsõ utunk, megte-
kintettük a hatalmas, gyönyörû templomot, ami mára az ola-
szok egyik fõ zarándokhelye lett. Egy-két fénykép, és már
indultunk is tovább a szállásunkra gyalog, ugyanis a temp-
lomhoz 10 percre található a Hotel Fiorentino, ami számunkra
otthont nyújtott ebben a pár napban. A szálloda csodás elõtér-
rel rendelkezik, a személyzet tagjai kedvesek és segítõkészek,
az ételek isteni finomak és bõségesek voltak. Az olasz konyha
a paradicsomról híres, hát ezt mi is tapasztaltuk, hisz annyiféle
paradicsomos tésztát, mint ott, még nem ettünk soha, de
egytõl egyig mind ízletes volt. Viszont a napjaink nem csak az
evésrõl szóltak, két alkalommal ellátogattunk a tengerpartra,
ami hatalmas élmény volt mindannyiunk számára, hisz nagyon
kevesen láttunk ezelõtt tengert. A kék szín árnyalatainak vál-
takozása a világosból az egyre sötétebbe lenyûgözõ látványt
keltett. Szerencsére nem csak néztük, mert az idõ is megfelelõ
volt, hogy megmártózzunk a kellemes vizû tengerben.
Hihetetlenül jól éreztük magunkat. Egyik este egy közeli város-
ban karnevált tartottak, ahova minket is meghívtak. A szûk
utcákon való énekes felvonulást a színpadig nagyon hangu-
latosnak találtuk. Hajnali 1 óra felé került ránk a sor, és bár
fáradtak voltunk, amikor a színpadra álltunk, minden erõ visz-
szatért belénk, és nagy energiával táncoltuk el a koreográfiát.
Leírhatatlan az érzés, mikor nem hallunk semmit, csak a tap-

sot. Minden kiürül a fejünkbõl, és csak az van bennünk, hogy
megcsináltuk�. és igen, ezt a fantasztikus élményt nem
veheti el tõlünk senki. Kintlétünk során még egy meghívást
kaptunk, de azt már helyben, a szállodában. Kisebb-nagyobb
félreértések után kiderült, hogy nem a koreográfiát kérik
tõlünk, csak azt, hogy érezzük jól magunkat. Egy disco-szerû
hely volt a szálló egyik terme, és az emberek nem ugyanazt a
nyelvet beszélték, mégis értették egymást, hisz a tánchoz nem
kellenek szavak, mégis mindent ki lehet vele fejezni. Bár-
milyen szép is volt kint, haza kellett jönnünk. Egy hosszú, de
annál hangulatosabb éneklõs buszút során hazaértünk.
Szeretném megragadni az alkalmat, és köszönetet mondok
Horváth Katalinnak (a kalocsai csoport vezetõjének és az út
szervezõjének), valamint Kõvágó Zsoltnak (a koreográfusnak),
valamint a minket kísérõ felnõtteknek, továbbá a támo-
gatóinknak, az Agrofeed Kft.-nek és a titkos Zorrónak.

Szabó Nóra
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Néptánc � KÖSZI

Olaszországban a szalkszentmártoni ifi csoport

Az idei évünk is a szokásos módon in-
dult, tervezgetéssel, a tagdíjak begyûjté-
sével. Sajnos kilépések és távozások is
történtek, de szerencsére új tagokkal bõ-
vültünk, és reményeink szerint az év hát-
ralévõ részében még mások is csatla-
koznak hozzánk.

Április óta minden hónap második
szombatján Bolhapiacot tartunk, a befo-
lyó összeget pedig Faluszépítésre fordít-
juk. Szokásosan a piac elõtti csütörtökön
tartjuk KÖSZI-klubunkat az OTP melletti
Irodában, ahol az aktuális feladatokat
beszéljük meg, valamint terveinket, el-
képzeléseinket vitatjuk meg. Mindenkit
szeretettel várunk, aki ötletekkel, megva-
lósítható programokkal támogatná mun-
kánkat.

Az elõzõ szám óta eltelt idõben a már
több éve megtartott Majálisunkat idén a
többi civil szervezettel és az Önkormány-
zattal, valamint falunk lakóival közösen a
szépen kialakított focipálya mellett tartot-

tuk. Meghívtuk a tavaly alakult Nyugdíjas
Klub tagjait is az önköltséges hagyomá-
nyos marhalábszárpörköltre.

Május elején került sor a Zrínyi utcai
közösségi parkban az egyesületünk által
megrendelt és finanszírozott asztalok,
padok és pingpongasztal felállítására.
Nemrég döntöttünk arról, hogy itt szeret-
nénk felállítani még az idei évben az el-
sõ közterületen található kosárlabdapa-
lánkot. A hozzá tartozó félpálya kialakítá-
sához segítõ kezeket keresünk.

Megkezdtük az általunk korábban kihe-
lyezett padok, szemetesek újrafestését.

Megrendeltünk egy köszöntõ táblát a
község déli bejáratához, amelyet Bakos
Gyula szobrász fog elkészíteni.

Elsõ nagy rendezvényünkön, melyrõl
az elõzõ számban bõvebben szóltunk,
nagy sikert aratott színi elõadásunkat és
táncos bemutatónkat az augusztus 20-i
Falunapra kilátogatók is láthatták.

Szeptemberben tartjuk a hagyomá-

nyos KÖSZI-napot, kicsit rendhagyó mó-
don, mivel a Szeretlek Magyarország
programhoz csatlakozunk, és a szalk-
szentmártoni néptánc egyesületekkel
együttmûködve, a mûsorokat egymás-
hoz igazítva bizonyosan színvonalas és
sokoldalú szombat délutánt tudunk a fa-
lu lakosságának biztosítani 2015. szep-
tember 27-én. Ekkor osztjuk ki a Kulturált
Környezetért- és a Szép Kert-díjakat.

Az õsz folyamán kültéri sportszereket
szeretnénk felállítani a KRESZ-parkban.
A terület elõkészítését az Önkormányzat
segítségével oldjuk meg, a felesleges
betonelemek felszedését már mindenki
láthatta, reméljük, még sokáig lesz jó
idõ, így az õsz második felében új
sportokra nyílik majd lehetõség.

Munkánkat községünk szépítése,
gazdagítása érdekében szeretettel vé-
gezzük, és köszönjük azt a támogatást,
amit Önöktõl kapunk! Ez teszi lehetõvé
tagjaink kitartása mellett, hogy az idén
novemberben ünnepelhessük a KÖSZI
7. születésnapját.

KÖSZI Egyesület

Idei KÖSZI-s aktualitások�
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A program röviden:
augusztus 10., hétfõ
Utazás, városnézés Székesfehérváron, készülõdés a nyitó

tábortûzre, törzsek bemutatkozása.
augusztus 11., kedd
Törzsi ruházat készítése, indiánmondák kihúzása, indián-

mondák dramatizálása, szerepek szétosztása, jelmezek, dísz-
letek, ékszerek tervezése. Irány a kilátó.

augusztus 12., szerda
Kalandpark, törzsi nagygyûlés, totemoszlop és fegyverek,

indián sátor készítése.
augusztus 13., csütörtök
Vadászat az elkészített fegyverekkel, vitorlázás. Edények

készítése, homokszobrászat, törzsi nagygyûlés, zajtalan
lopakodás próbája, orvosságos zacskó készítése, bátorság-
próba.

augusztus 14., péntek
Tihanyban dottózás, az apátság megtekintése, portya

törzsenként (anyaggyûjtés).
Indicsúszdázás, a gyûjtött anyagból tabló készítése, a

szellem próbája, csokivadászat.
augusztus 15., szombat
Törzsek csatája, egyéni próba tûzrakásból, a szellem próbá-

ja, versenyek a vízben, az indiánmondák bemutatása, záró
tábortûz, értékelés, jutalmazás, tábori születésnap.

augusztus 16., vasárnap
Összecsomagolás, takarítás, búcsúzkodás, címek cseréje,

még egyszer Székesfehérvár és élménybeszámoló az otthoni-
aknak.

És természetesen volt minden reggel törzsi torna, sok vidám
beszélgetés, ének, játék, fürdés a Balatonban.

Köszönjük a táborvezetõség munkáját, és azt, hogy a
táborvezetõ szerint nagyon lelkes indiánok voltatok!

Indián �Tízparancsolat�
1. Gondoskodj a Földrõl és tiszteld minden lakóját!
2. Maradj hû a Nagy Szellemhez!
3. Mutass tiszteletet embertársaid iránt!
4. Dolgozz az egész emberiségért!
5. Segíts és szeress, ahol szükséges!
6. Tedd azt, amit jónak gondolsz!
7. Gondoskodj tested és lelked jólétérõl!
8. Erõd egy részét fordítsd a világ jobbítására!
9. Légy mindig igazságos és tisztességes!
10. Vállald tetteid következményét!

Kerner Erzsébet

Táborozás Zamárdiban, amelyet tárnoki
barátainkkal együtt szerveztünk

Tolmácsunk írta a nemzetközi táborról,
amely Németországban volt

Az idei évben augusztus 7-23. között vettünk részt németor-
szági nemzetközi táborban, amelyen a berlini Kinderring gyer-
mekszervezet jóvoltából vehettünk részt a Magyar Úttörõk Szö-
vetsége és a Grund Klubhálózat képviseletében.
Amagyar delegációt alkotó gyerekek Szalkszentmártonból ér-

keztek Kerner Erzsike nénivel és Jaksa Györgyivel. A lelkes fia-
talok már hosszabb ideje készültek a táborra, lakóhelyükrõl és
Magyarországról szóló prezentációt készítettek, mûsorelemeket
tanultak be, és a szülõk és a településük múzeuma és polgár-
mestere segítségével ajándékokat állítottak össze vendéglátó-
ink számára. A családok, a múzeum és a Polgármesteri Hivatal
nagyon bõkezûek voltak, a tõlük kapott ajándékokkal (Szalk-
szentmárton térségérõl, a környezõ településekrõl szóló bros-

súrák, magyar paprika, hímzett terítõ stb.) leptük meg a német-
országi vendéglátóinkat és a táborban barátainkká vált orosz és
ukrán csapatot.
A 16 fõt számláló csoportot tapasztalt vezetõk fogták össze,

Kerner Erzsébet tanárnõ és Pappné Lipták Edit tanárnõ, akik
már hosszú évek óta segítik a gyermekek nyári szabadidejének
tartalmas eltöltését. Jómagam tolmácsként voltam jelen a tábor-
ban, a nyelvi akadályok áthidalásáért, s ezért a lehetõségért na-
gyon hálás vagyok a német szervezõknek. A Dér Kata festette
Rubik-kockás, a grundos és úttörõs pólók a csoport összetarto-
zását voltak hivatottak jelképezni. A magyar delegációt így nem-
csak belsõ értékei fogták össze, hanem külsõre is hangsúlyozta
egységét. Emellett augusztus 20-án az államalapítást és az új
kenyeret is megünnepeltük, amelybe az egész tábort bevontuk.
Az érkezés után német barátaink jóvoltából alkalmunk nyílt ar-

ra, hogy egy tartalmas napot töltsünk Berlinben. Kedves veze-
tõnkkel, Désirée-vel meglátogattuk a Pergamon Múzeumot, ahol

A saját készítésû öltözetek bemutatása És a dinnyéket is köszönjük!



a gyerekek számos ókori lelettel találkoztak. Ez az élményük
közvetlenül kapcsolódik tanulmányaikhoz, hiszen testközelben
láthatták a történelem néhány szeletét.
Már Berlinben is találkoztunk a nemzetközi tábor többi részt-

vevõjével, akik Oroszországból, Ukrajnából és természetesen
Németországból érkeztek, az igazi kapcsolat azonban a zoot-
zeni táborba való megérkezés után kezdett kialakulni a gyerme-
kek között. A különbözõ országokból érkezõ résztvevõk között
gyorsan megindult a kommunikáció, a barátkozás. Ez elõsegí-
tette a tábor egyik fõ céljának megvalósulását: az �idegen� kul-
túrák megismerését és megértését, az esetleges elõítéletek le-
építését, a tolerancia képességének kialakítását, a közös mun-
ka örömét, a nyelvi akadályok kreatív áthidalását és egyáltalán
nem elhanyagolható módon az idegen nyelvek gyakorlását is.
A zootzeni tábor igazán jó táborozó hely, mely hangulatos tó-

partjával és kenuival, sok programmal, érdekes workshopokkal,
valamint rengeteg játék- és sportolási lehetõséggel várta a tábo-
rozókat. Az itt töltött napok azonban nemcsak játékról, hanem
játékos tanulásról is szóltak. A közösség meghatározó keretjá-
téka a zootzeni városállam megalapítása volt. A gyermekek fe-
lelõs polgárként választhatták meg kis államuk vezetését, a leg-
fontosabb kérdésekben pedig valóban az általuk delegált parla-
menti képviselõk döntöttek.
A polgármester-választási kampány egész napos felkészülést

igényelt, a végén pedig egy orosz fiú, Jaki nyerte el a táborla-
kók többségének bizalmát. A résztvevõk sokat tanulhattak a de-
mokráciáról és a valódi állam mûködésérõl. A polgármester leg-
fõbb célkitûzése az volt, hogy a lehetõ legtöbb sportágban baj-
nokságokat szervezzen, s így mozgassa meg az egész tábort,
még a kísérõket, pedagógusokat is. Ebben nagy segítséget je-
lentett számára az orosz delegáció, akik lelkesen szervezték a
játékokat.
A zootzeni tábor egy erdõ szélén fekszik, így lehetõségünk

nyílt arra, hogy kiránduljunk, biciklitúrát szervezzünk, átvágva az
erdõn, eljutva egy közeli kisvárosba, Fürstenbergbe. Ebbe a kis-
városba kerékpárral, gyalog és kenuval is eljutottunk. Az egyik
legérdekesebb program az volt, amikor a ravensbrücki egykori
koncentrációs táborba látogattunk el, amelyre a gyerekeket egy
történelmi beszélgetés keretében készítettük fel, s az ott felme-
rülõ kérdéseket, gondolatokat késõbb megbeszéltük.
A zootzeni polgárok számos délelõttje vagy délutánja külön-

bözõ workshopokban telt, ahol többek között gitározni tanulhat-
tak, jógázhattak, énekelhettek, nyelveket tanulhattak, megis-
merkedhettek az újságírás és a filmkészítés rejtelmeivel, krea-
tív dolgokat alkothattak, és különbözõ sportokat, játékokat is
gyakorolhattak. Esténként egyéb programok várták õket, mint
például a nemzetek bemutatkozása, a Neptun-ünnep, a már
csak �magyar játék� néven emlegetett állomásos verseny, az éj-
szakai �túlélõtúra�, valamint a szokásos esti diszkó.
A tábor végén a magyar csoport még másfél napot tölthetett

Berlinben, városnézéssel (Potsdamer Platz, Brandenburgi
kapu, magyar nagykövetség, berlini fal maradványai, stb.),
ahol tapasztalt vezetõnk, Robert mutatta meg nekünk a vá-
rost, életre szóló élményekben volt részünk. Meglátogathat-
tuk a német parlamentet, a Reichstagot, ahol idegenvezetést
is kaptunk, bent ülhettünk az ülésteremben, elhaladtunk
Merkel asszony irodája elõtt, és a tetõrõl csodálhattuk a kilá-
tást a fõvárosra. Természetesen nem hagyhattuk ki a prog-
ramból a TV-tornyot sem, ide néhány német barátunk is kísért
minket.
A program rengeteg életre szóló élményt nyújtott a gyerme-

keknek, a tábor két hete alatt számos új barátot szereztek, új
készségeket sajátítottak el a workshopokban, sokat tanultak
más kultúrákról, valamint idegen nyelvet is gyakorolhattak. Kö-

szönjük mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy egy felejthe-
tetlen vakációban legyen részük.
Elsõsorban német vendéglátóinknak, a Kinderring Berlin e. V.

vezetõinek szeretnénk köszönetet mondani munkájukért, külö-
nösen Bernhard Kellernek és Marina Bikádinak. Továbbá hálá-
val tartozunk Erzsike néninek, Edit néninek és Györgyinek is,
akik nélkül ez a tábor nem jöhetett volna létre. A szülõknek és
Szalkszentmártonnak is köszönjük a mindenre kiterjedõ támo-
gatást, az ajándékokat.
Közös munkánk eredményeinek egyik legnagyobb elismeré-

se, hogy a német csoport többször is kifejezte, hogy örömmel
táborozna velünk a jövõben is, sõt egy magyarországi meghí-
vásnak is szívesen eleget tennének. Reméljük, a korábbi évek
során kialakult kapcsolatok a jövõben is folytatódnak majd, és a
következõ években újra találkozhatunk barátainkkal.

Hartyányi Arnold

Rólunk írta fõ szervezõnk, Edit néni:
Tisztelt Szülõk, Erzsi néni, Györgyike, Arnold és Kedves Gye-

rekek!
Hálásan köszönöm az elmúlt németországi tartózkodás min-

den egyes napját, amit gyermekeikkel és veletek tölthettem.
Büszkék lehetünk gyermekeinkre, mert mindenben és minden-
hol megállták a helyüket, kitûntek egységükkel, felkészültségük-
kel, vidámságukkal, tettrekészségükkel és mindennel, amit a tá-
bor hasznára és a saját maguk örömére tettek.
Bizonyára még nem mondtak el minden bennük elmélyülõ él-

ményt szeretteiknek, barátaiknak, de eljön az ideje a legkisebb
emlékek felidézésének is.
Szeretettel gondolok a fárasztó berlini városnézésekre, a fõ-

város nevezetességeinek megismerésére. A zootzeni ügyelete-
si napokra, ahol megismerhettük a modern nagyüzemi mosoga-
tás furfangjait. A kenuzásokra, a kerékpártúrákon leesõ láncok-
ra, az éjszakai ijesztgetésekre a megvilágított erdõben. A pont-
ban este 9 órakor kirepülõ denevérekre a fejünk fölött az esti
programok alatt. A Neptun avatásra, az úszóversenyre. A KZ tá-
bor látogatásra, ahol igazi történelemóra volt. Az augusztus 20.-i
megemlékezésünkre. Erzsike néni mindennapos kézimunkázá-
sára, Györgyike kedves mosolyára, Arnold türelmére, Réka
Rubik-kockás ügyességére. Panna fáradt arcára az ágyon pi-
henve. Szilvi kifestett és kirajzolt karjára. Virág szerény moso-
lyára, Anna barátságára és táncára a söprûvel. Attila�Jocó fá-
ziskésésére és együtt lubickolására. Attila talpraesettségére, fi-
gyelmességére, és hogy megmutatta, hogyan lehet szétszedni
a Rubik-kockát. Zoli szerelõ ügyességére és kritikus hangjára,
Bence türelmére, hogy összekevertem Zolival, mégsem szólt
érte, Gabira, aki mindig elsõként szeretett volna enni és elsõ-
ként mutatta meg nekem a vásárolt új nadrágot. Mátéra, aki
ügyesen vette a kis bicóval is a kanyarokat az erdei ösvényen.
Békés, sikerekben gazdag új tanévet kívánok Isten áldásával!

Edit (néni)

Szülõk írták:
Köszönöm szépen a kedves szavakat és az odafigyelést

gyermekemre. Jól érezte magát, sok élménnyel tért haza.
Köszönjük a lehetõséget, és hogy a gyermekeink felejthetet-

len sok élménnyel térhettek haza!!
Anna mesélte, hogy tegnap sportversenyek voltak és nyelvta-

nulás, kenuztak, fürödtek. Jó az idõ, bár tegnap tényleg esett az
esõ. Sikerült sok gyerekekkel megismerkedniük, fõként angolul
beszélgetnek. Sokat sportolnak, kosaraznak. Anna szerint min-
denki jól van és élvezi a tábort. Ahogy a hangjából és a háttér-
bõl szûrõdõ zajokból hallottam, minden rendben van velük.

Közhírré tétetik 19

Úttörõs hírek



Sok idõs párban látom még
csillogni az örök szerelem fé-
nyét. Kivillan a megszokás, az
elfáradás, a sorsközösség hét-
köznapi homályából. Még min-
dig fogja a kezét. Még mindig
rá tud pillantani úgy, mint sze-
relmes. Messzirõl néz már ez a
tekintet � de ugyanaz.

60 éve házasok: Szegedi
László és Kenesei Julianna.

Õket Gyémántlakodalmuk
alkalmából köszöntjük.

Aranylakodalmasaink köszöntése
Ez alkalommal is a falu bölcs, ám korántsem tévedhetet-

len emlékezetét hívtam segítségül. A régi jó barátokra, barát-
nõkre, a szomszédokra, munkatársakra hagyatkoztam.

Az ünnepelt három pár életében vannak közös elemek:
Egy kivétellel mind a hatan Szalkszentmártonban születtek.

Hatodikukat Kunszentmiklós egy szekérnek köszönheti�
Hárman a faluban nevelkedtek, hárman a Telepen az

Eperfa utcában. Szüleik becsületes, dolgos, szorgos munká-
ra nevelték õket.

50 éve, 1965-ben kötöttek falunkban házasságot. Itt épí-
tették meg családi fészküket, nevelték fel gyermekeiket,
akik vándortáboraik során bejárták fél Magyarországot.

Két szeretõ szív ötven éve,
1965. március 27-én kötött há-
zasságot. Falunk anyakönyvé-
ben az alábbiakat olvashatjuk:

A võlegény: Mészáros Károly
(születési hely, idõ: Szalkszent-
márton, 1939. 12. 29.). Szülõk:
Mészáros József és Kiss Julianna.

Amenyasszony:Weisz Erzsébet
Rozália (születési hely, idõ: Szalk-
szentmárton, 1944. 09. 15.). Szülõk:
Weisz János és Derdák Rozália.

Tanúk: Ispán Pál és Derdák János.
Anyakönyvvezetõ: Szalai Margit.
Kedves Erzsi néni, Karcsi bácsi!
Erzsi néni, akit mindenki csak Weisz Erzsinek ismer, a

Tóparton nõtt fel. Édesapja brigádvezetõ volt a tsz-ben. Õ
volt a �hagymakirály�. Nem csak hagymáztak, de paprikaföl-
dön is sokat dolgozott a család. A fiúk szakmát tanultak, a fi-
atal Erzsi az élet iskoláját végezte kitûnõvel. Egyik szom-
szédjuk a gyors beszédû és tréfás kedvû Zoli-Zoli bácsi volt.
Õ még a hajnali ébredést is délelõttre tudta varázsolni: kívül-
rõl pokróccal letakarta a szomszéd ablakait. Ügyes keze
nyomán a fél falu krisztuspapucsban járt, akár az építkezé-
sek állványain is.

Amikor a kis Erzsi kiállt az iskolából, segédkezett testvére
mellett a cukrászdában, majd Budapesten, a Hazai Fésûsfo-
nó Szövõgyárban dolgozott. Barátnõjével minden hétvégén
itthon voltak, és egy hétvégi bulit se hagytak volna ki! Ekkor
kezdõdött a nagy twist õrület. Vasárnap éjjel 2-kor induló vo-

nattal mentek fel Pestre. Anyáik végigülték a bált, utána kí-
sérték õket az állomásra. Sokszor futottak, hogy le ne késsék
a vonatot.

Karcsi bácsi a nyolc testvér közül a harmadik volt. Kisko-
rától sokat segített szüleinek. Ha végre szabadideje lett,
máris a közeli Vásártérre sietett, de focizni azt nem szeretett.
A katonaságnál három igaz barátra is lelt, és ott lett gépko-
csivezetõ. Dolgozott a Hajógyárban Budapesten. Rendsze-
rint õ is hazavonatozott és bálba járt. A két család közös vo-
nása a minél több gombóc szeretete. És mit is énekelhetett
volna a szerelmes, ifjú Karcsi Bócz Géza bácsi kíséretében,
amikor szerenádot adott: Minek a szõke énnékem, mikor a
barnát szeretem� És elérkezett a nagy nap. A lakodalmas
házaknál sürögtek, forogtak a szakácsnõk. A zenészek húz-
ták a talpalávalót még másnap délelõtt is. Új életüket Vidók
Pista bácsiék szomszédságában kezdték. Karcsika még itt
született, Csaba már a két kezükkel felépített új házukba ér-
kezett. Mindkettõnek szakmát adtak a kezébe, segítették
családalapításukat.

Karcsi bácsi mindig a tisztát és szépet szerette.
Többek szerint vele még egy jóízût veszekedni sem lehet.
Munkatársai szeretették munkahelyein, a tsz-ben és a rab-
gazdaságban is. Ma már nyugdíjas, de megmaradt fáradha-
tatlanul munkálkodó, precíz ezermesternek, gondos földmû-
velõnek, lelkiismeretes állatgondozónak. Erzsi néni mindig
szerette és nem szégyellte a munkát. Éveken keresztül sta-
tisztikákhoz gyûjtött adatokat. Tõle tudhatjuk, hogy a statisz-
tika légbõl kapott adatok hajszálpontos összesítése.
Kiválóan ért és van türelme hivatalos ügyek intézéséhez.
Gyönyörû kézimunkái sokak otthonát díszítik. A sok munka
mellett mindketten lelkes újságolvasók, TV-nézõk. Örülnek
4+1 unokájuknak, akik gyakran felkeresik õket. Mindig szere-
tettel várják unokáikat disznótoros finomságokkal, kedvenc
süteményeikkel, segítségükkel.

Azt ma már jól tudják, hogy cukor nélkül is lehet édes az
élet.

Kívánjuk, hogy sokáig éljenek még boldogságban, és a
betegség messzirõl kerülje õket el.

Falunk anyakönyvébõl tudjuk, hogy ötven éve, 1965.
december 4-én fonták össze sorsuk szálát:
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Köszöntés

A võlegény: Prisztás István (születési hely, idõ:
Szalkszentmárton, 1940. 03. 01.). Szülõk: Prisztás István és
Kolman Mária.

A menyasszony: Szabó Zsófia (születési hely, idõ: Szalk-
szentmárton, 1943. 01. 06.) Szülõk: Szabó András és Szabó
Zsófia.

Tanúk: Kolman Ferenc és Matics Benjáminné.
Anyakönyvvezetõ: Szalai Margit.
Kedves Zsófika néni és Pista bácsi!
Zsófika néni szüleire a faluban a következõ mondás járta:

Szép asszony, szép ház, egy gyerek, egy lány, itt lakik a Bod-
ri András. Volt is tisztaság, rend, vakító fehérre meszelt falak
a portájukon.

Mire tökfõzeléket lehetett fõzni, már felnõttek a hozzá va-
ló csirkék is. Nem csoda, hogy igazi, talpraesett falusi lány
lett a kis Zsófikából. Nem volt nagy bálozó, de a falu sétálós-
cukrászdás-mozis programjai is elegek voltak ahhoz, hogy
egymásra találjanak.

Pista bácsiék Homokon éltek. Szülei saját nevelésû birká-
ból készült finom pörkölttel várták az István-napi köszöntõ-
ket. Ezért még a faluból elgyalogolni is érdemes volt.

A tsz-be nem akartak belépni. Így költöztek az Eperfa ut-
cába. Iskolába menet együtt ment és vigyázott az utca apró-
népére. Még akkor is, ha némelyikük a nagy hóban találta
magát. Ipari iskolába Kunszentmiklósra járt, de szakmája tit-
kait az utcájukban lakó Giron Ferenc kovácstól leste el.

Az esküvõ és a lakodalom a maga rendje és módja szerint
zajlott. A fiús háznál Bócz Géza, a lányos háznál Kiss Pista
zenekarának muzsikájára daloltak, táncoltak.

Zsófika néni nagymamája szeme fénye volt, és közös éle-
tüket is nála kezdték meg.

Az akkori szokás szerint kalákában, vagyis a család, is-
merõsök, barátok segítségével felépítették házukat. A szol-
noki katonatársakra itt is, mint mindig lehetett számítani. Ve-
lük Tasson a Halászcsárdában is megfordultak egy kis ha-
lászlé és nótaszó erejéig.

Pista bácsi a Dunai Vasmûben dolgozott, onnan is ment
nyugdíjba. Azóta is dolgozik. Milliméternél is nagyobb pon-
tosságú kerítései, utánfutói, precizitását tükrözik.

Zsófika néni rövid ideig ponyvás autóval járt a Konzerv-
gyárba, késõbb a Panyova helyi üzemében is dolgozott. En-
nél is több munkát adott neki a háztartás, a kertek és a gyer-
meknevelés. Ma már nem tartanak állatokat, de István-nap-
kor finom disznótoros töltött káposzta várja a vendégeket. A
rétest nagyon szeretik.

Lányukat, Ildikót taníttatták, segítették a fészekrakásban.
A mai napig is számíthat segítségükre.

Gyermekükkel, majd két unokájukkal is járták az országot:
Bükfürdõ, Zalakaros, Gyula� Víkend telkükön is szívesen
tartózkodnak.

Kívánjuk, sokáig éljenek még jó egészségben gyermekük,
unokáik nagy örömére.

Két szeretõ szív ötven éve, 1965. december 18-án es-
küdött örök hûséget.

Falunk anyakönyvében az alábbiakat olvashatjuk:
A võlegény: Gyenes Károly (születési hely, idõ: Kun-

szentmiklós, 1943. 08. 30.). Szülõk: Gyenes Lajos és Szabó
Eszter.

A menyasszony: Giron Anna Mária (születési hely, idõ:

Szalkszentmárton, 1947. 05. 14.). Szülõk: Giron Ferenc és
Maráczi Anna.

Tanúk: Kontra István és Giron József.
Anyakönyvvezetõ: Szalai Margit.
Kedves Nusika néni és Karcsi bácsi!
Nusika néni 9 éves volt, amikor édesanyja meghalt. Neki

kellett átvenni a családban a nõi feladatok egy részét. Tánc-
iskolába, bálba nem mehetett gardedám nélkül. Ezt a falada-
tot boldogan vállalta sógornõje. Sok barátnõje volt, de hamar
elszakadt tõlük, mert kereskedelmi iskolába Tokajba járt.

Karcsi bácsit otthon Karinak hívták. Dunaújvárosban ta-
nult és szakmájában elismert vasesztergályos lett. A fáma
szerint Karcsi bácsi motorral ment Tokajba, hogy találkoz-
hasson Nusika nénivel.

Esküvõjük napjára úgy emlékeznek, hogy nagyon hideg
volt. Nem lehetett egyszerû átmenni egyik háztól a másikig és
vissza. Táncolhattak kedvenc számukra: a Homokóra címûre.

Közös életüket Katica néni házában kezdték, de ez sem
volt egyszerû, mert Karcsi bácsit behívták katonának. Ké-
sõbb Gyenes mamához költöztek, és ott építették fel házu-
kat. Szerencsések, mert Juci néniben ideális és szeretett
szomszédra leltek.

Nusika néni Dunavecsén az ÁFÉSZ boltban Gõbölöséktõl
leshette el a kereskedelem fortélyait. Onnan hazakerült, és
az Önki megbecsült vezetõjeként vonult nyugdíjba. Büszke
lehet arra, hogy a munkatársak, a vásárlók szerették, és sok
jól felkészült tanuló került ki a keze alól.

Ma a Dunavecsei ÁFÉSZ Felügyelõ Bizottságának elnö-
ke. A Nyugdíjas Klub vezetõségi tagjaként sok érdekes prog-
ram szervezésében vesz részt.

Karcsi bácsi dolgozott Dunavecsén és Tasson a Dózsa
Tsz-ben. Innen ment nyugdíjba. Sajnos egészsége megrom-
lott, látása meggyengült, de a Petõfi Népét rendszeresen ol-
vassa.

Mikor megszületett az elsõ gyermekük, Gyenes mama
körbeszaladta a falut, és mindenkinek elújságolta: �A Kari-
kámnak Karikája született!�

Karcsika után megérkezett Györgyike. Mindkét gyermekü-
ket becsülettel felnevelték, taníttatták. Öt unokájuk beara-
nyozza napjaikat: Nusika néni gyakran megy vigyázni rájuk,
és szívesen süt-fõz nekik. A meggyes sütibõl, zserbóból még
véletlenül sem jut másnapra.

Karcsi bácsinak jobbulást, Nusika néninek további tevé-
keny éveket kívánunk.

Kerner Erzsébet
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Polgárõrség � Foci

Polgárõrség
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 a
napot. Korlátlan mennyiségben ehet-
tük az általuk felajánlott fõtt kukoricát
és sárgadinnyét. Sõt, még haza is
hoztuk, amit helyben nem sikerült el-
fogyasztanunk.

Következõ szombaton, augusztus
9-én Kunadacs rendezte meg a Me-
gyei Polgárõr Napot. Itt három kitüntetést is átvehettünk. Fenyvesi András
az Országos Polgárõrség által adományozott �Polgárõr Érdemkereszt�
ezüst fokozatát hozhatta el. Továbbá Szabó Ákos és Nagy Gábor a köz-
biztonságmegszilárdításának érdekében végzett kiemelkedõ tevékenysé-
gének elismeréséül oklevelet kapott a Kunszentmiklósi Rendõrkapitány-
ságtól. Gratulálunk mindhárom tagunknak!

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

A Hankook Tire Magyarország Kft. gumiabroncs adományozási prog-
ram keretében pályázatot írt ki azon közhasznú szervezetek részére,
amelyek adóköteles vállalkozási tevékenységet nem végeznek, továbbá a
társadalom számára fontos szolgálatot tesznek. A 2014-es abroncsado-
mányozási program keretében a Társaság � a nagy, országos szerveze-
tek mellett � olyan kisebb alapítványok és egyesületek számára is segít-
séget kíván nyújtani, amelyek méretükbõl fakadóan más módon nagyon
ritkán és csak nagy erõfeszítések útján jutnának támogatáshoz. Szeptem-
ber 2-án vehettük át az elnyert 4 db nyári gumiabroncs garnitúrát Rácal-
máson. Az egyszeri, vissza nem térítendõ támogatás értéke 49.332 Ft,
amit ezúton is köszönünk a felajánlónak. 2 évente megismételhetjük a ké-
relmet!

Új lehetõséget kínálunk a középiskolások 50 órás közösségi szolgálatá-
nak lebonyolítására.Az együttmûködési megállapodással rendelkezõ isko-
lák tanulóinak biztosítani tudjuk a nálunk eltöltött szolgálat igazolását.AFa-
lunapon 4 diák is élt a lehetõséggel. Köszönjük nekik a hasznos munkát!

Továbbá köszönjük a lakosság töretlen bizalmát irányunkba. Igyek-
szünk minden bejelentéshez a legrövidebb idõ alatt kiérni, azt a megfele-
lõ helyre továbbítani.

Legfõbb támogatónknak, azÖnkormányzatnak
külön köszönet jár a számunkra kiutalt támogatá-
sért, amit a szolgálati Niva fenntartására fogunk
fordítani!

Czuczor Teca

Foci
Pár szó a Szalk KSE életérõl: a labdarúgás a faluban

még mindig népszerû, sûrûn, rendszeresen látogatott a fia-
talok körében. Igaz, a nyári szünetben �téli álmot� aludtak
sokan, de ez érthetõ, mindenki nyaralt, dolgozott, pihent. A
nyári meleg és a nagy esõk is gátolták sokszor az edzéslá-
togatást, de lassan visszaáll a régi rend, újra a pályán látni
a sportolókat. Voltak akik távoztak az egyesülettõl, és sok
�új� játékos csatlakozott hozzánk. Jelen pillanatban folynak
a tárgyalások más egyesületekkel, szövetségekkel, hogy
az õsszel, illetve tavasszal hol és milyen bajnokságban in-
dulnak utánpótlás csapataink. A felnõtt csapat tekintetében
sajnos még mindig egyhelyben topogunk, hallani ugyan,
hogy a szomszéd községekben játszó szalki fiatalok jönné-
nek haza egy csapatban játszani, de a hallani-n kívül nem
történt elõrelépés, nem jönnek el a megbeszélésekre. De
megyünk tovább, hátha egyszer nem csak halljuk, hanem
látjuk is Õket a kerektavi pályán! Szomorúan tapasztaljuk
más települések sportvezetõivel, hogy a számítógép �vará-
zsa� egyre több gyereket ragaszt a monitorok elé, a fizikai
sportolás helyett. Tabletek, laptopok, számítógépek, okos-
telefonok határozzák meg, befolyásolják az életüket. Ve-
szélyes játék ez, hiszen ott mindent megkapnak egy gomb-
nyomásra, nem kell érte tenni semmit, és ha valami nem si-
kerül, nekifutunk, illetve nekiülünk megint.Az életbe kikerül-
ve viszont kevésbé állják meg a helyüket, hiszen ott fizikai-
lag is helyt kell állni, és a hibalehetõség is jóval kevesebb.
Így viszont rengeteg a csalódás, és vissza a számítógép
elé, ott �mindig gyõztes vagyok�, egy gombnyomásra. Szó-
val nagy kárt okozunk Nekik ezzel, és hát a jövõnek is! A
kerektavi pálya is szépült, épült, készen lettek a lelátók, már
�csak� a székek felszerelése van hátra és a kispadok befe-
jezése, de az csak akkor kezdõdik, ha aPuskás Ferenc sta-
diont elkezdik bontani, mert onnan vásároltunk székeket.
Reméljük, hamarosan az is befejezõdik.AKerektavonmeg-
kezdtük egy szabadtéri színpad tervezését, építését, ami
ugyan nem a sportolással kapcsolatos, de mindenképpen
emeli az értékét, látogatottságát a létesítménynek, legye-
nek azok, táncosok, rockosok, vagy akár bûvészek, illuzio-
nisták. Tavaszra terveink szerint el is készül!

A nyár folyamán nagyon sok rendezvényünk volt a
kerektavi pályán, befejeztük a bajnokságokat, a környezõ
vállalatok dolgozói is összemérték tudásukat a labdarúgás
terén, Agrofeed, Haslinger, helyi tsz és a Szalk KSE csa-
patai. Volt amatõr labdarúgó torna és sok barátságos mér-
kõzés, ahol az öregfiúk csapata is szép számmal részt
vett. Õsszel szeretnénk ismét kiszolgálni azokat, akik a
sport szerelmesei. Tervünk egy kis füvespálya építése, ez
szintén tavaszra készülne el.

Hajrá Szalk! Vinczellér Csaba
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Horgászegyesület

Elõdeink 1967-ben Rácz László vezetésével megalapí-
tották a Tassi Sporthorgász Egyesületet.

Egyesületünk a szép természeti környezetben található
Szalkszentmártont és Tasst körülölelõ Kiskunsági-fõcsator-
nán szeretne napjainkban is horgászati lehetõséget biztosí-
tani a két település minden szempontból baráti viszonyt
ápoló lakóinak.

Az Egyesület vezetésében 2015-ben személyi változá-
sok történtek. A választott vezetõségi tagok és horgász-
egyesületi tagok megoszlása a két település között 50-50%.

Az új tisztségviselõk a régiekkel karöltve, tagjaink támo-
gatásával szeretnék a fiatalokat és a vízparton halfogás
mellett pihenni vágyó felnõtteket megnyerni (visszacsábíta-
ni) a természetbe.

Elsõ lépésként Szalkszentmártonban a Mûvelõdési Ház,
Tasson az Általános Iskola támogatásával horgászszakkört
tartott az Egyesület. A sok mosolygó, érdeklõdõ arcú gyerek
visszaadta a hitünket, hogy érdemes velük foglalkozni.

A szakkörök legügyesebb résztvevõi éves horgászjegyet
és horgászbotot kaptak az Egyesülettõl.

Következõ lépésként megszerveztük, hogy a 14 évnél
idõsebbek és a felnõttek horgászismeretbõl a kötelezõ hor-
gászvizsgát az Egyesület székházában tehessék le (eddig
31 fõ vizsgázott).

Összefogva a Tassi Önkormányzattal, a BÁCSHOSZ-
szal, a Közép-Duna-völgyi és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatósággal környezetvédelmi napokat szerveztünk, és
jelentõs partszakaszon gyûjtöttük össze a szemetet.

Ötszáz zsák szemét (sajnos) önmagáért beszél! Nem a
horgászok vitték a partra!

Ez a probléma felveti a polgárõrséggel és a rendõrség-
gel való jó együttmûködés szükségét, így a halvédelem is
hatékonyabban mûködne. 5 fõ társadalmi halõrt vizsgáz-
tattunk, ezzel is próbáljuk elõsegíteni a halõri szolgálatot,
segítségükkel megõrizni a vízpart tisztaságát és halállo-
mányát!

Az idei évben elsõ alkalommal
szerveztünk horgásztábort fiataljaink-
nak: szalkszentmártoni és tassi gyere-
keknek (30 fõ vett részt a táborban).

Legnagyobb örömünkre mind a két
település képviselõ-testülete jelentõs
anyagi támogatást biztosított a gyere-
keknek, az önkéntes támogatók pedig a
gyerekek felügyeletében és horgászatra való tanításukban
segítettek.

A tábor egyik programjaként a Dunaújvárosi Vízi Rendé-
szet két rendõre tartott oktatást a gyerekeknek a vízpart ve-
szélyeirõl, valamint a vízparton tartózkodás szabályairól.

A következõ rendezvény az augusztus 15-i Tassi Faluna-
pon a gyermek horgászverseny volt, itt 25 fõ vett részt. A
gyerekek komoly mennyiségû halat fogtak, minden ver-
senyzõ értékes ajándékban részesült. Egyesületünk 8 db
horgászbottal, valamint egyéb nyereménytárgyakkal járult
hozzá a díjazáshoz.

Saját tapasztalatunk és a horgászok véleménye alapján
is szükség van a közös rendezvényekre, ezért a Tassi Ön-

kormányzattal együttmûködve horgász
versenypályát alakítunk ki a Dömsödi
hídnál, ahol 2016-ban négy horgászver-
senyt rendezünk, kettõt gyerek/ifi kate-
góriában, kettõt pedig a felnõtteknek

A megújult facebook oldalunkon friss
híreket találnak az egyesület életébõl,
rendezvényeinkrõl, ellenõrzésekrõl, hor-
gászvizsgákról, haltelepítésekrõl, aktuali-
tásokról�

A horgászverseny és a nyári tábor ké-
pei megtalálhatók awww.facebook.com/
Tassi Sporthorgász Egyesület cí-
men.

Horgászvezetõség nevében:
Fábián Zoltán elnök

Hírek a Horgászegyesület életébõl



Közhírré tétetik 24

Receptmánia

Hozzávalók 8 darabhoz:

35 dkg szobahõmérsékletû finomliszt
1 tojás + 1 tojássárgája
0,4 dl olaj
1 dl + 0,5 dl meleg tej
3 dkg élesztõ
3 evk. kristálycukor
1 citrom lereszelt héja
2 csomag vaníliás cukor
csipet só
cukor
darált dió
fahéj

Sokak szerint a kürtõskalács elké-
szítése bonyolult. Nekem van egy tit-
kom. Ezeket lehet diósan készíteni, de
persze lehet sima cukorban is megfor-
gatni, esetleg tört mandulában, kó-
kuszban stb.

Az elsõ fontos lépés, kb. 14 cm x 20
cm kartonlapból egy 6 cm átmérõjû, 14
cm magas hengert készítünk tûzõgép
segítségével. Ez lesz a forma. Ezután
alufóliával csomagoljuk be õket, úgy,
hogy egy pici a belsõ részükre is jus-
son. Majd lássunk neki a tészta elké-
szítéséhez.

1. Az élesztõt felfuttatom a 0,5 dl
meleg tejben, amibe teszek pici cukrot.

2. Egy tálba kimérem a 350 g szo-

bahõmérsékletû lisztet
(így könnyebb kelesz-
teni), a 3 evõkanál kris-
tálycukrot, 2 csomag
vaníliás cukrot, a cit-
rom héját.

3. Egy bögrébe ki-
mérem a meleg 1 dl te-
jet, 0,4 dl olajat, 1 tojást,
1 tojássárgáját, pici sót,
és összekeverem, majd
a liszthez öntöm az
élesztõvel együtt és
kanállal összekeve-
rem. Ezután annyi
liszttel összegyúrom (kb. 3 marék),
amennyi ahhoz szükséges, hogy egy
lágy, de ne ragadós tésztát kapjak.
Kétszeresére kelesztem fél óra alatt.

4. Ezután kinyújtom kb. fél cm vas-
tagra, és 2-3 cm széles csíkokra vá-
gom.

5. Ecsettel a formákat lekenem olaj-
jal (ez azért fontos, hogy a végén lejöj-
jön a kalács róla), majd a csíkokat úgy
tekerem rá a sablonra, hogy az alsó és
felsõ végén elhagyok két ujjnyi helyet.
Fontos, hogy picit (1 cm) mindig ráte-
kerjünk az elõzõ sávra, hogy ne legyen
rés a kalácson! Másik nagyon fontos
lépés, hogy a munkalapon néhányszor
végiggurítom õket, így összesodrom,
összegyúrom az illesztéseket, ha ez

elmarad, a tészta kelesztés alatt lecsú-
szik a sablonról!

6. Szép piros lesz, ha olajjal, majd
a megmaradt tojásfehérjével megke-
nem, majd a cukorba vagy dióba�
stb. beleforgatom (az olajat nem ér-
demes elhagyni, mert kiszárad a
tészta).

7. Mire az utolsóval is végzek, az el-
sõ 4 db már megkelt annyira, hogy fel-
állítva mehet a sütõpapírral kibélelt
tepsibe. 20 percig sütöm alsó-felsõ
funkción, majd 10 percig légkeveréses
fokozaton.

8. Picit várok, hogy hûljenek, majd
kihúzom a formákat a kalácsból.

Jó étvágyat!
Mészáros Szilvia

Kürtõskalács recept

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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Bölcsõdei hírek

Bölcsõde
A 2015 februárjában nyílt Napsugár

Családi Napközi életében az elsõ hóna-
pok nagyon mozgalmasan teltek. Az
idõjárás változása a hétköznapi progra-
mok változását is magával hozta. A ta-
vaszi-nyári napirendünk rugalmasan al-
kalmazkodik a kisgyermekek életkori és
egyéni igényeihez, szükségleteihez. Így
amikor csak tudtuk, kihasználtuk a sza-
badban való tartózkodás lehetõségét.

Az elmúlt hónapokban kiemelt he-
lyet kapott a természet megismerteté-
se és megszerettetése. A kisgyermek
számára is ösztönzõ erõ a természet,
személyiségük fejlõdésére rendkívül
nagy hatással van. A természeti kör-
nyezet kifogyhatatlan tárháza a játék-
nak, alkotásnak és az ezekhez kap-
csolódó ismeretszerzésnek, melyet a
munkánk során igyekszünk felhasznál-
ni, és ennek tükrében végezni nevelõ-
munkánkat. A télen napi rendszeres-
séggel használt �sóhomokozó� helyett
� amikor csak az idõjárás engedte � a
napközi kertjében kialakított nagymé-
retû homokozóban sültek a homokpo-
gácsák és muffinok. A szabadtéren fel-
állított indiánsátor és alagút is remek
móka volt. Az éppen beszélni tanuló
gyerekek nyelvén �ugráló�-nak neve-
zett trambulin is nagy kedvenc lett.
Mindezek mellett rendszeresen szed-
tünk együtt virágot, a kis kertészekkel
ültettünk cserépbe virágokat és koktél-
paradicsomot. Készítettünk kovászos
uborkát, az egyik kislány még a recep-

tet is felmondta otthon. A fák árnyéka
adott menedéket a forró nyári napokon,
ahol vidáman pancsoltak a picurok.

Pedagógiai programunk szervesen
kapcsolódik az óvoda programjához,
hiszen a nevelési célok, a nevelés
alapelvei, a tevékenységi formák ha-
sonlóak, figyelembe véve az életkori
sajátosságokat. A fõ tevékenységi te-
rületeink ugyanazok, de más hang-
súlyt kapnak. A kisgyermeknevelõk az
óvodáéval egyezõ nevelési elképzelé-
seket és értékeket közvetítik, ezzel is
megkönnyítve, hogy az óvodába lépés
zökkenõmentes legyen. Kiemelt fel-
adatunk a szokások kialakítása, a
gyermekek személyiségfejlesztése a
játékokon keresztül, valamint a szülõk-
kel való szoros együttmûködés.

A kisgyerekek életében a családi
napközi az elsõ olyan közösség, ahol
a legtöbb idõt töltik szüleik nélkül. Na-
gyon fontos minden segítség megadá-
sa ahhoz, hogy a beszoktatás és az itt
tartózkodás is pozitív élmény legyen a
csemeték számára. Ezt a célt segíti elõ
az ünnep- és jeles napok megtartása,
a tavasz-várás, húsvéti tojáskeresés a
kertben, anyák napi ajándék készítés,
szülõkkel együtt közös sütizés, szüli-
napi parti, �óvodába menõ� buli rende-
zése és gyereknap, ami nálunk egész
nyáron tartott.

A délelõttöket pedagógusok és
gyógypedagógusok tették színesebbé:
a mondókás-zenés tornába azonnal
bekapcsolódtak a gyermekek. Zenei
eszközökkel, népdalokkal és a nép-
tánc alaplépéseivel ismerkedtek. Vi-
dám órákat töltöttek együtt a terápiás
kutyusokkal, ami a kisgyermekek szo-
ciális, kommunikációs fejlõdését segíti,
a mozgásfejlesztéssel egybekötve. A
gyermektorna keretein belül a szen-
zomotoros integrációs terápiát (az
idegrendszer érését célozza meg, ami
feltétele minden mozgásnak, tanulás-
nak) tartó gyógypedagógust a picurok

mosolygó szemekkel fogadták minden
alkalommal. A kézmûves foglalkozáso-
kon ügyesen festettek ujjal, ecsettel,
agyaggal ismerkedtek a kis kézmûve-
sek, és a bábkészítés folyamataiba is
besegítettek.

A jó idõ nemcsak a szabadtéri játé-
kok, hanem a munkák idejét is jelentet-
te számunkra. Sor került a napközi ud-
varának szépítésére, rendezésére, a
járda és a terasz betonozására, az
épület színezésére. Amunkát folyama-
tosan végeztük, a kõmûves és az ács
munkálatok néhány héten belül befeje-
zõdnek.

A családi napközi a helyi közéletbe
is igyekezett bekapcsolódni. A gyere-
kek számára óriási élményt szerzett a
Mûvelõdési Házban rendezett kagyló-
és hüllõkiállítás. Örülünk, hogy a ké-
sõbbiekben tervezett programokon is
szívesen látnak bennünket.

Külön köszönettel tartozunk a Bóbi-
ta Óvoda vezetõjének. Jó szakmai
kapcsolatunk elengedhetetlen feltétele
a minél hatékonyabb óvodai életre va-
ló felkészítésnek.

Már két kisgyerekünk � Kékesi Lili
és Kovács Attila � óvodás lett, Bezeré-
di Imike és Jenei Tamara januárban lé-
pi át az óvoda kapuit, a férõhelyeket
(max. 7 fõ) folyamatosan töltjük fel.

Szeretettel várom az érdeklõdõ szü-
lõket és csemetéket! (70/395-34-67)

Homokyné Hornyák Anikó
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Képriport

Tassi Sporthorgász Egyesület

Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda

Petõfi Sándor Emlékkiállítás � Múzeumok Éjszakája


