
V. éévfolyam 11. sszám, 22016. mmárcius Az újság fejlapot Fodor Eszter tervezte.

Az alábbiakban a 2015 õszén megjelent
számunk után történt fontosabb eseményeket
szeretném ismertetni.

A szeptemberi tanévnyitó alkalmával az ovi-
ban 89 gyermek, az iskolában 180 tanuló kezd-
te el a tanévet, 90-en alsó és 90-en felsõ tago-
zatos osztályokban. Szinte folyamatosan csök-
ken településünkön a születések száma, éven-
ként 50 fõ körüli az elhalálozás, így sajnos köz-
ségünk lélekszáma 2.844 fõre csökkent. Jogo-
san merül fel a kérdés: mit tudunk tenni a foko-
zatos népességfogyás megakadályozása ér-
dekében?

A rendelkezésünkre álló pénzeket próbál-
juk úgy hasznosítani a falu gyarapodására,
hogy azok a fejlesztések, amelyeket sikerül
megvalósítani, mindenki számára érezhetõek
legyenek.

E fejlesztéseket, beruházásokat szeretném
bemutatni a következõkben.

Szeptemberben fejeztük be a gyermekorvo-
si és a szakorvosi rendelõ belsõ felújítási mun-
káit. Új mosdókat alakítottunk ki és a várókat is
újraburkoltuk. Lecseréltünk néhány régi beren-
dezési tárgyat és az öreg, elrozsdásodott víz-
vezetékrendszer helyett teljesen újat építet-
tünk ki.

Kihasználva a jó idõt, elkezdtük a Fõ út jár-
dájának felújítását is, mellyel a Temetõ utcáig
jutottunk a fagyok beállta elõtt. Ezt a munkát
ebben az évben folytatjuk az Újtelep felé. Befe-
jeztük a Bacsó Béla utcai járdát is, amelyhez a
közmunkások gyártották a térkövet.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Felújítottuk a házasságkötõ termet. Itt szeretném megra-
gadni a lehetõséget, hogy ezúton is köszönetet mondjak az
Önkormányzat nevében Fenyvesi András mûvész úrnak, aki
a terem díszítésére ajánlotta fel az alábbi két festményt (me-
lyek megvásárolhatóak):

Az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” akció keretében
gyermekprogramokat, íjász- és néptáncbemutatót szerveztünk a
Mûvelõdési Ház és a Faluház udvarán. A felvonulás az esõ mi-
att elmaradt. A jókedv fokozását a Krepsz Károly által fõzött gu-
lyásleves és Némethné Kati néni által fõzött mákos, prézlis-lek-
város nudli biztosította.

Október elején a Képviselõ-testület meglátogatta testvértelepü-
lésünket Erdélyben, Felsõboldogfalván. Augusztus 20-ra meghív-
tuk vendéglátóinkat egy viszontlátogatásra. Bízunk benne, hogy
ígéretükhöz híven üdvözölhetjük Õket Nemzeti Ünnepünkön! 

Október 6-án megemlékeztünk az Aradi vértanúkról a Múze-
um udvarán.

Október 31-én az Istentisztelet után emlékeztünk meg az I. és
II. világháború áldozatairól, majd másnap ökumenikus Istentiszte-
let keretében, a temetõben az elmúlt évben elhunyt szalki lakosok-
ról. Itt ismerhették meg a szalkiak az õsszel községünkbe érkezett
Havris György plébános urat! Isten hozta, érezze jól magát nálunk!

Folytattuk a faültetést a Fõ úton, a Túzok utcában, a Körtónál.
Platánokkal és fûzfával pótoltuk a kivágott, elszáradt fákat.

Bukodi István nagylelkû felajánlással (260.000.- Ft) segített
bennünket, melybõl még az idén rózsákat is fogunk ültetni a fa-
luban. Köszönjük Pista Bácsi!

A Kossuth utcában a temetõ felé vezetõ járda mellé zöld sö-
vényt telepítettünk, hogy ne álljanak az autók temetéskor ke-
resztbe a járdára, hanem használják a temetõ bejáratától balra
található parkolót! Nincs túl messze!

A Döghalmi kanyarban levõ parkolót is sikerült 2 napi munká-
val kitakarítani a rengeteg szeméttõl, föld és sitt kupactól. Nem
tudom, meddig marad így. Mezõõrünknek kiadtuk, hogy rend-
szeresen figyelje a környéket, és akadályozza meg az illegális
fakivágást és szemetelést!

Elkezdõdött a villanyvezeték kiépítése a Hõsök terénél. Én is,
mint sokan mások, értetlenül álltam az oszlopok láttán. Miért
nem az árok túlsó oldalára állították fel, kérdeztem a kivitelezõk-
tõl. Azt válaszolták, az új hálózat ide lett tervezve, megfelelõ a tá-
volság az úttesttõl. Hát én ezt kétlem, és kíváncsi leszek, hány
tükör fogja megbánni a leszûkült keresztmetszetû utat.

Más: a szokásos Márton-napi szeretetvendégség újra sok hí-
võt és látogatót vonzott a katolikus templomba. A Mûvelõdési
Ház udvarán kézmûves foglalkozások, ludaskása várta az ér-

deklõdõket. Este lampionokkal vonultunk a Márton-szoborhoz,
ahol egy mûsor keretében emlékeztünk községünk névadójára,
Szent Mártonra.

2016-ot Szent Márton emlékévvé nyilvánították, így idén
egy nagyobb ünnepséget szeretnénk rendezni a méltó meg-
emlékezésre, Szent Márton születésének 1700. évfordulójá-
ra. A mai Szombathely területén született 316-ban a késõbb
szentté avatott ember. A késõbbiekben olvashatnak még az
emlékév kapcsán megrendezésre kerülõ programokról.

Fontos esemény volt még a Néptánc Egyesület megala-
kulásának jubileumi ünnepsége, ahol teltház fogadta az ala-
pító tagokat, Wünsch Lászlót és kedves feleségét, Éva né-
nit, akik az elsõ koreográfusaik voltak táncosainknak. Itt
mondtunk köszönetet a szponzor Petõfi Mg. Tsz minden ve-
zetõjének és segítõiknek, hisz nélkülük mindez nem valósul-
hatott volna meg. Az ünnepség keretében avatták fel a Fo-
dor család és vejük, Horváth Zsolt, valamint Mattheusz
Kunfermann által adományozott, táncospárt ábrázoló bronz
szobrot, melyet Fodor Eszter készített. Köszönjük mindnyá-
juknak! 

A hónap végén újra „meggyújtottuk” az elsõ adventi gyertyát
a szökõkúton lévõ koszorúnkon. Egy ünnepi mûsor keretében
köszöntöttük községünk nyugdíjasait a Mûvelõdési Házban,
mintegy 150-en vettek részt a rendezvényen.

December 18-án köszöntöttük családja körében a 100 éves
Majsai Károlynét, aki sajnos 1 héttel késõbb elhunyt.

A falu karácsonyát, hasonlóan a múlt évihez, hó nélkül ünne-
peltük. Zenés-mûsoros gyermekprogramok, forralt bor, meleg
tea, zsíros kenyér színesítették a délutánt.

Az ünnepi hangulat mellett, a kedvezõ idõjárásnak köszönhe-
tõen tovább haladtunk az árkok ásásával, átereszek telepítésé-
vel az Akácfa utcában és a Fõ úton.

Az új év lehûléssel kezdõdött és így lehetõség nyílt az is-
kola udvarán egy jégpálya kialakítására, melyet egybõl bir-
tokba vettek a korcsolyázni vágyó ifjak és szüleik. Az ötlet-
gazda és a kivitelezõ Vinczellér Csaba volt, köszönjük neki
és segítõinek! Az a baj, hogy ezt csak megfelelõ hideg ese-
tén lehet megvalósítani, de bízzunk benne, hogy telente újra
lesz jégpálya Szalkon!

A fagyos napokon le tudtuk vágni a nádat a Körtóban, majd
olvadás után össze is gyûjtöttük. Próbáljuk tisztán tartani a vízfe-
lületet, addig is, amíg egy átfogó kotrási és tereprendezési mun-
kálatba nem tudunk kezdeni!

Januárban juttattuk ki a rászorulóknak a mintegy 67 m3 szoci-
ális tûzifát. Az idõben beérkezett kérelmek mind pozitív elbírálás
alá estek, de úgy mint tavaly, az idén is voltak, akik a megadott
határidõre nem voltak képesek visszaküldeni az igényüket, így
kiestek a kedvezményezettek körébõl! Kérjük, figyeljenek oda,
mert jövõre sem kaphat fát az, aki nem tudja határidõre vissza-
juttatni támogatási igényét.

Február 11-én kaptam választ Tasó László államtitkár úrtól a
2015. decemberben írt megkeresésemre, melyben Tass és Sza-
badszállás települések polgármestereinek nevében is kértem az
államtitkár úr közbenjárását a Tass, Dózsa György utca és foly-
tatása az 51-es út felé vezetõ bekötõút, valamint az 5213-as szá-
mú, Szalkszentmárton-Szabadszállás közti útszakaszok felül-
vizsgálata és felújítása érdekében.

Aki használja ezeket az utakat, aki Kunszentmiklósra, vagy
Szabadszállásra autózik, nap mint nap tapasztalhatja, hogy mi-
lyen áldatlan állapotban vannak ezek a szakaszok. Az évenkén-
ti kátyúzás nem megoldás, hisz egy kis idõ után új gödrök kelet-
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keznek és az, hogy a szabadszállási úton a buckákat lemarták,
nem old meg semmit. Az államtitkár úr által írt válasz többek közt
ezt tartalmazza:

„Tisztában vagyunk azzal, hogy az országos közúthálózaton,
így Bács-Kiskun megyében is jelentõs felújítási beavatkozás
szükséges.

Örömmel tájékoztatom, hogy az állami közúthálózat felújítá-
sát biztosító további forrás megteremtése érdekében február vé-
géig 5 évre szóló útfelújítási programot állítunk össze.

Hazai költségvetésbõl a 2016-2020-as idõszakban évente
1200 kilométernyi út felújítását tervezzük, melyre összesen 400
milliárd forint áll rendelkezésre.

Összegezve a fentieket, a tárgyi útszakaszokon a felújítási
munkák elindítására jelenleg ígéretet tenni nem tudunk, azon-
ban azok megvalósulásáig a közúthálózat kezelõje üzemeltetõi
és karbantartási tevékenységét ellátva folyamatosan biztosítja a
forgalom zavartalan lebonyolítását és a balesetveszélyes burko-
lathibák elhárítását.”

Ebben az évben is próbálunk pályázatok útján lehetõséget te-
remteni nagyobb összegû beruházásokra a Településfejlesztési

Operatív Program, valamint a Leader program keretében (orvo-
si rendelõ hõszigetelése, telepi óvoda felújítása, házasságkötõ
renoválása, Körtó rendbetétele).

Bízom benne, hogy eredményes pályázatokkal és az önkor-
mányzat eszközeivel új, hasznos beruházásokat sikerül megva-
lósítanunk a falu fejlõdése érdekében!

Szeretettel hívok mindenkit a március 15-i Nemzeti Ünne-
pünkre a Mûvelõdési Házba!

Az ünnepi beszédet Gergely András professzor, történész
tartja. Reméljük, az idõ most is olyan kellemes lesz, mint a tava-
lyi évben!

Március 30-án várom a község lakóit a szokásos falugyûlés-
re, közmeghallgatásra – kinek hogy szimpatikus –, ahol beszá-
molok az elmúlt évrõl, terveinkrõl és mindenki elmondhatja a vé-
leményét! Ezek a vélemények, ötletek, kritikák nagymértékben
segítik munkánkat abban, hogy aki akarja, jól érezhesse magát
Szalkszentmártonban!

KKááppoosszzttááss TTiibboorr
ppoollggáárrmmeesstteerr
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Az egyenlõ bánásmódról és az
esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény (a továbbiak-
ban: Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi
esélyegyenlõségi programokról (a to-
vábbiakban: HEP). Az Ebktv. 31. § (1)
bekezdése alapján a települési önkor-
mányzat ötévente 5 évre szóló helyi
esélyegyenlõségi programot fogad el,
melyet kétévente felülvizsgál. Fentiek-
nek megfelelõen Szalkszentmárton
Község Önkormányzata HEP Fórumot
tartott 2015 szeptemberében az érintet-
tek meghívásával.

A HEP célcsoportjai:
• mélyszegénységben élõk, romák,
• gyermekek,
• nõk,
• idõsek,
• fogyatékkal élõk és halmozottan hát-

rányos helyzetûek.
Minden terület képviseltette magát a

fórumon, ahol a helyzetelemzést köve-
tõen részletes tervek születtek, mint
például: szociális tûzifa pályázati kiírás-
hoz csatlakozás, Bursa Felsõoktatási
Ösztöndíjrendszerhez történõ csatlako-
zás, a játszóterek védelme érdekében
Házirend elkészítése, programok szer-
vezése az idõseknek, nõk mammográ-
fiás vizsgálata, családi napközibe járó
gyermekek szüleinek támogatása,
drogprevenció, akadálymentesítés meg-
valósítása minél több helyen stb.

Szalkszentmárton Község Önkor-
mányzata határozatával elfogadta a HEP

2016-ot, melynek megvalósítása azóta is
folyamatosan történik.

Az évvége közeledtével felülvizsgálta a
Képviselõ-testület a helyi adókról szóló
rendeleteket. 2016. január 1-jével lépett
hatályba a magánszemélyek kommunális
adójáról, a helyi építményadóról, ill. a helyi
iparûzési adóról szóló önkormányzati ren-
delet. A jogszabályváltozások következté-
ben mindhárom területre vonatkozóan új
rendeletet alkotott a testület, de nem veze-
tett be új adót. Adómérték emelésre egyet-
len esetben, az ideiglenes jellegû iparûzé-
si tevékenység vonatkozásában került sor,
ahol az adó mértéke naptári naponként a
korábbi 2.500,- Ft helyett 3.500,- Ft lett.

Ezúton is köszönöm, hogy a lakosság
nagy része határidõben befizeti a helyi
adókat. Korábban kértem mindenkit, hogy
amennyiben teheti, az önkormányzat
számlavezetõ bankján, az OTP Bank
Nyrt.-n keresztül tegyen eleget adófizetési
kötelezettségének, tekintettel arra, hogy a
postai befizetések után évente kb.
1.000.000,- Ft többletköltséget fizet ki a hi-
vatal. Sajnos, miután 2015. év végén be-
zárt településünkön az OTP Bank fiókja,
még nehezebb az említett számlavezetõ
banknál befizetni a helyi adó csekkeket,
mégis arra biztatok mindenkit, hogy
amennyiben tehetik, utalással teljesítsék
adófizetési kötelezettségüket.

A 2016. január 27-i ülésén fogadta el a
Képviselõ-testület a Mûvelõdési Ház, illet-
ve a Petõfi Sándor Emlékkiállítás 2016.
évi munkatervét, melyek sok érdekes

programlehetõséget kínálnak minden kor-
osztály számára, legyen szó helyi vagy
nem helyi lakosról. A részleteket megte-
kinthetik a 2016. évi szalkszentmártoni
rendezvénynaptárban.

Szalkszentmárton Község Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete 2016.
február 24-én megtartott ülésén felülvizs-
gálta a települési támogatásról és az
egyéb szociális ellátásokról szóló rende-
letét, mely három új támogatási formával
egészült ki:

• települési támogatás idõskorúak ré-
szére,

• települési iskolakezdési támogatás,
• családi napközibe járó gyermekek

szüleinek támogatása.
További lényeges változás, hogy az el-

sõ lakáshoz jutók támogatását ezentúl
nemcsak házas- vagy élettársak vehetik
igénybe, hanem egyedülállók is. A részle-
tek megtalálhatók az említett rendeletben,
melyet a település honlapján mindenki el-
olvashat. 

Felmerülõ kérdéseikkel keressenek
minket a hivatal ügyfélfogadási idejében,
mely az alábbiak szerint alakul:

• hétfõ: 8.00–12.00, 13.00–16.00
• kedd: 8.00–12.00
• szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00
• csütörtök: –
• péntek: 8.00–12.00.
Következõ rendes ülését 2016. márci-

us 30-án (szerdán) tartja a testület. Ezen
a napon sor kerül a közmeghallgatásra is,
melyre várjuk a helyi lakosságot!

HHaalláásszznnéé ddrr.. BBoorrbbééllyy AAnneetttt
jjeeggyyzzõõ

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii hhíírreekk
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HHíírreekk iisskkoolláánnkkrróóll           
2015 õszén rendkívüli állapotok között kezdõdött az oktatás iskolánkban. Az iskola vezetõ nélkül maradt, az angol és

matematika szakos tanár helyére nem érkezett pályázó. Késõbb hosszan tartó, súlyos betegség miatt gondot jelentett a
magyar és német nyelv, majd a fizika tantárgy oktatása is. Szeptember közepén az intézményvezetõi feladatokat megbí-
zottként Pál Ferencné vette át, helyettese Pappné Vizinger Mária lett a tanév végéig. Az elsõ félév legfontosabb feladata
a hiányzó munkaerõ pótlása, a tanítás zökkenõmentes biztosítása volt. Ez kezdetben öt óraadó tanár segítségével, illet-
ve helyettesítésekkel volt csak megoldható. Év végére a helyzet javult, beteg kollégáink visszatértek, nyugdíjas kolléga-
nõnk, Kerner Erzsébet, pedig megbízási szerzõdéssel tovább dolgozhat. Szentgyörgyi Ákos angol szakos kolléga érkezé-
sével rendezõdött a nyelvoktatás is. Októbertõl pedagógiai asszisztenst is alkalmazhatunk, Tóthné Orbán Valéria látja el
ezt a feladatot. Nagy segítségünkre van a tanítási órákon kívüli felügyeletben, programjaink lebonyolításában.

A nehézségek ellenére, megfogyatkozó létszámmal is igyekeztünk helyt állni. A kötelezõ órák, foglalkozások mellett dél-
utáni, hétvégi programokat szerveztünk a gyerekeknek, versenyekre készítjük fel és visszük a legügyesebbeket.

Sportágválasztó DDunaújváros Október 223.

Október 66. Szent KKorona kkiállítás

Erzsébet nnapi sszavaló vverseny Kazinczy sszépolvasó vverseny
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Tanulóinkat elvittük a Nagy sportágválasztóra,
színházba, cirkuszba, pályaválasztási börzére, a
Szent Koronát bemutató kiállításra, gyalogtúrára.

Programot szerveztünk a Mese, az Állatok világ-
napjára, Szent Márton napjára, Halloweenre, Miku-
lásra. Megemlékeztünk az aradi vértanúk napjáról
és az ’56-os forradalomról. Mûsort adtunk Kará-
csonykor és nemzeti ünnepünkön.

Körzeti, megyei és országos szintû matematika,
történelem, szavaló, szépolvasó és atlétika verse-
nyeken vettek és vesznek részt tanulóink. 

Nagyon nagy segítségünkre van megújult Alapít-
ványunk, melynek vezetõje Nagyné Decsi Dóra lett.
Az udvaron épülõ futó- és távolugrópálya, a sport-
eszközök javítják a mindennapos testnevelés felté-
teleit. Ehhez járult hozzá Vinczellér Csaba is, aki a
Bozsik-program révén tanulóinkat egy értékes
sportprogramba vonta be, télen pedig lehetõvé tet-
te vidéki gyerekeinknek, hogy korcsolyázhassanak.

Tankerületünknek köszönhetõen iskolánk gazda-
godott egy új digitális táblával, valamint egy termé-
szettudományos oktató szoftverrel, tavasz folya-
mán pedig informatika termünk újul meg, 17 gépet
és 9 monitort tudunk majd lecserélni a KLIK segít-
ségével.

Néhány közérdekû információ:
1.) A 2016/17-es tanévben a Nat 2012 szerint

erkölcstan/hit- éés eerkölcstan tantárgy 1-8. évfolya-
mon fog indulni. A szülõknek nyilatkozniuk kell ar-
ról, hogy melyikre szeretnék járatni gyermeküket. A
választáshoz nyújtunk segítséget: 2016. mmárcius 11-
én 117.00 óórától iiskolánkban, ahol az egyházak kép-
viselõi adnak tájékoztatást az általuk tanított hit-és
erkölcstan tantárgy oktatásáról.

2.) 2016. március 88-áán éés 99-één a felsõ tagozat
munkájába tekinthetnek be nyílt nnapok keretében.
Az alsós nyílt napokról a tanító nénik adnak pontos
információt.

3.) A Korszerûbb IIskoláért SSzalkszentmárton AAla-
pítvány kuratóriuma mindenkinek köszöni 2014. évi
adó 1% felajánlásait, ez még nem jelent meg Ala-
pítványunk számláján, így az elköltésérõl sem tu-
dunk beszámolni. Jelen helyzetben egyre nagyobb
szükség lenne támogatásukra, kérjük, gondoljanak
tanulóinkra 1%-uk felajánlásakor. Adószámunk:
18364262-11-003.

4.) Az Alapítvány, a Szülõi Közösség és a neve-
lõtestület szervezésében ismét megrendezésre ke-
rül a „Tavaszi ttarkabarka” jótékonysági délután
2016. ááprilis 115-één. Szeretettel hívjuk és várjuk
Önöket a korábbiakhoz hasonló, hangulatos tava-
szi programunkra.

Pappné VVizinger MMária
intézményvezetõ-hhelyettes

Anyakönyvi hírek
Születések

Fehér BBenett 2015.08.12. a.n.: Tamási Judit
Tóth BBotond 2015.08.26. a.n.: Gyöngyösi Dalma
Bálint BBalázs 2015.09.02. a.n.: Budai Henrietta
Halász ZZétény 2015.09.05. a.n.: Tiboldi Éva Ágnes
Demeter JJeremi 2015.09.21. a.n.: Demeter Annamária

Jenifer
Karpov LLia 2015.11.04. a.n.: Tóth Brigitta
Nagy SSándor 2015.11.12. a.n.: Sebetka Julianna
Szûcs HHeléna IIlona 2015.12.21. a.n.: Mátrai Klaudia
Petró AAnnabella ZZara 2015.12.24. a.n.: Gyuricza Andrea
Erdei JJános LLászló 2015.12.26. a.n.: Gyócsi Marianna
Kovács LLuca 2016.01.15. a.n.: Csepregi Kitti
Erdélyi GGábor 2016.01.20. a.n.: Lovas Tímea Szilvia

Házasságkötések
Kovács LLászló és Csaplár VViktória 2015. szeptember 12.
Kolman AAttila és Kiss HHajnalka 2015. szeptember 19.
Kránicz GGábor és Kovács RRegina 2015. szeptember 19.
Lengyel CCsaba és Bán RRegina 2015. szeptember 26.
Szabó MMiklós és Erdõs MMariann 2015. december 12.

Elhunytak
Sümegi JJózsef GGyuláné (1956.02.11.) Elhunyt: 2015.09.10.
Kólya LLászlóné (1932.08.14.) Elhunyt: 2015.09.10.
Derecskey IImre (1958.02.07.) Elhunyt: 2015.09.13.
Benkovics MMihály (1946.07.04.) Elhunyt: 2015.09.21.
Frecska JJenõ (1965.01.05.) Elhunyt: 2015.10.03.
Pap LLajos (1955.07.04.) Elhunyt: 2015.10.14.
Kólya LLászló (1927.02.11.) Elhunyt: 2015.10.24.
Szabó LLajosné (1930.07.02.) Elhunyt: 2015.10.27.
Párizs IIstvánné (1929.07.15.) Elhunyt: 2015.11.04.
Verebes AAttila (1946.12.31.) Elhunyt: 2015.11.15.
Meleg IIstván (1959.07.06.) Elhunyt: 2015.12.07.
Majsai KKárolyné (1915.12.18.) Elhunyt: 2015.12.25.
Gonda SSándor (1934.02.04.) Elhunyt: 2015.12.30.
Radosza IIstván (1949.05.03.) Elhunyt: 2015.12.30.
Kniesz JJános (1943.12.27.) Elhunyt: 2015.12.31.
Vámosi JJánosné (1951.03.18.) Elhunyt: 2016.01.04.
Kanizsai FFerencné (1942.05.09.) Elhunyt: 2016.01.08.
Kovács KKrisztián (1996.01.14.) Elhunyt: 2016.01.09.
Kovács GGyörgy (1936.01.07.) Elhunyt: 2016.01.19.
Decsi IIstván (1958.02.22.) Elhunyt: 2016.01.23.
ifj. KKovács GGyörgy (1959.08.29.) Elhunyt: 2016.01.26.
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Óvodai hírek

Hírek a Bóbita Óvodából
Óvodánk ebben az évben is többféle szolgáltatást nyújt a

gyermekek számára. A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Kunszentmiklósi Tagintézménye biztosítja
számunkra a logopédiai és a gyógytestnevelési foglalkozá-
sokat. Õk végzik el a gyerekek szakértõi vizsgálatát, felül-
vizsgálatát. Ezek eredményétõl függõen egyéni fejlesztõ
foglalkozáson vehetnek részt a gyerekek, amelyet Bakosné
Somogyi Orsolya fejlesztõpedagógus vezet. Alföldy-Boruss
Dániel Reformárus hittan foglalkozásaira a középsõsök és
a nagycsoportosok járhatnak. 

A folyamatos nevelést, a mindennapi tanulási tevékeny-
ségeket különféle programokkal színesítjük. Többször járt
nálunk a mindenki által nagyon kedvelt Habakuk bábszín-
ház és a mindig jókedvet csináló Répa-Retek duó. Jól szó-
rakoztunk a Petõfi Sándor Emlékkiállítás által szervezett
Népmese napján. A Mûvelõdési Ház több élvezetes progra-
mot is kínált számunkra: Libanap, Méznap, Télbúcsúztató.
Itt tartottuk a Jótékonysági délutánunkat is, amelyet a Kor-
szerûbb Óvodáért Alapítvánnyal közösen szerveztünk.

Minden csoportba ellátogatott a Mikulás. Mint az elõzõ
évben, most is a dunavecsei Haslinger Kft. is megajándé-
kozta gyerekeinket egy-egy csomaggal. 

Családiasan, meghitten ünnepelték a csoportok a Kará-
csonyt. Az ajándékok örömtelivé varázsolták gyermekeink
számára az ünnepet. 

Kedves SSzalkszentmártoniak! MMindenkinek kköszönjük,
hogy kkisebb-nnagyobb öösszeget uutaltak AAlapítványunk
számlájára, vvagy mmegajándékozták aa ccsoportokat jjátékkal,
pénzzel, ss eezek ssegítségével bbõven jjutott mmeglepetés aa kka-
rácsonyfák aalá ((amiket sszintén aajándékba kkaptunk)! 

Óvodánk részt vesz a Bozsik Intézményi Programban,
melynek helyi szervezését és lebonyolítását Vinczellér Csa-
ba irányítja. A gyerekek mozgása és a szervezett sportese-
ményeken történõ részvétele a feltétele annak, hogy az
óvoda 40.000 Ft értékben sportszereket kapjon. Köszönjük
Csabának az irányítást és a szülõknek a segítséget, akik
saját autóikkal oldják meg a szállítást!

A mi óvodánkban nincs külön helyiség sószobára, viszont

jótékony hatása miatt hasznos a só a gyerekek számára. Az el-
múlt évben a Margaréta és Katica csoportokba sófalakat épít-
tettünk. Idén a Mackó csoportba is sikerült beszereltetnünk egy
ilyen falat, melyet nagy részben Gulyásné Horváth Tündinek
köszönhetünk, aki minden hónapban egy bizonyos összeggel
támogatta intézményünket. Csoportszobáink vegyes haszná-
latúak, ezért a rácsos sófalak mellett döntöttünk. Ezekbe paraj-
di sótömbök kerültek, amelyek fõleg a légúti allergiában, arc-
üreggyulladásban, asztmában, szénanáthában, náthában,
hörghurutban szenvedõknek hoznak enyhülést. Erõsítik az im-
munrendszert, oldják a stresszt. A közepébe látványelemként
és negatív ion forrásként himalája só téglákat építtettünk be.

Az óvodai beiratkozás április végére várható. A pontos

dátumot az üzletekben található plakátokon, a hirdetõtáblá-
kon, az óvoda kapuin tesszük közzé. 

Szekeresné PPinczés GGyörgyi 
óvodavezetõ 

A BBozsik ssport eeseményen, KKiskunhalason vvoltak aa ggyere-
kek VVinczellér CCsabával

A MMackó ccsoport aaz úúj ssó ffallal
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Könyvtár hírei

KKöönnyyvvttáárrii HHíírrmmoonnddóó
Községi Könyvtár, Információs és
Közösségi Tér Szalkszentmárton
Afelújított, megszépült községi könyvtárban és annak szervezé-

sében sok és változatos program zajlott az elmúlt fél évben.
Ha mindegyikrõl és részletesen mesélnék, akkor bizony „külön-

szám” jelenhetne meg falunk hírmondójából, ezért csak szemez-
getek a legérdekesebb eseményekbõl, ezzel remélhetõleg kedvet
csinálok Önöknek is az elkövetkezendõ lehetõségekhez.

Az ünnepélyes átadás után kiállítás készült a sok szép új könyv-
bõl, valamint a kötelezõ és ajánlott irodalomból is az iskolások ré-
szére.

Szeptember hónapban könyvtári foglalkozáson ismerkedett az
új könyvtárral az 1. és a 3. osztály is. Október 6-8-ig az „Országos
Könyvtári nnapok” keretében megemlékeztünk aaz AAradi vvértanúkról:
virággal és mécsessel tisztelegtünk az Aradi vértanúk emlékmûve
és a Petõfi-szobor elõtt, valamint jelen voltunk a múzeum udvarán
megtartott községi ünnepségen is. 

A „Partnerségben aa bbiztonságos ééletért” program keretében az
ovisoktól kezdve a 8. osztályosokig vehettek részt a gyerekek elõ-
adáson a tûzvédelemrõl, valamint a gyakorlatban is kipróbálhatták
a tûzoltás mesterségét, és a polgárõrök terepjáróját is. 

A harmadik nap mottója az „Egészséges ééletmód” volt, amely
egészségünk megõrzésére hívta fel a figyelmét kicsinek és nagy-
nak egyaránt. Az ingyenes szûrõvizsgálatokat elsõsorban az idõ-
sebbek vették igénybe.

Suta Róbert és csapata élményszerûvé tudta tenni még a ha-
gyományos szûrési eljárásokat is, köszönet érte! Természetesen
volt egy kis kiállítás és kóstoló is gyógyteákból és magvas, korpás
péksüteményekbõl is.

Október 23-ról alkalmi kiállítással emlékeztünk meg. 
November hónapban alsós éés ffelsõs vversmondó vverseny sszín-

helye is volt a könyvtár, valamint a felsõ tagozatosok jöttek könyv-
tárhasználati órákra, amelyeken a könyvtár állományával és annak
szakszerû elrendezésével is ismerkedhettek. Természetesen gya-
korlatias feladatok is voltak, amelyeknek a megoldásához az inter-
netet is használhatták.

A december jól kezdõdött, hiszen elsején Szûcs Attila ÖKO jját-
szóházában okosodhatott és szórakozhatott minden alsós tanuló,
és a felsõsök nagy része is. Köszönet érte a támogatónak, a
DUNANETT Kft.-nek!

A következõ héten Fábián ÉÉva mmesemondó varázsolta el az al-
só tagozatosokat interaktív mesefoglalkozásával.

A 2. és a 4. osztályosok is voltak könyvtárhasználati órán,
amelynek keretében be is iratkozhatott az, aki még nem volt tag
addig.

Decemberben az ünnepekre hangolódást segítõ alkalmi kiállí-
tás várta a könyvtárba látogatókat.

Közben persze sok-sok új könyv „térült-fordult” az olvasók és a
könyvtár között, amiket a könyvtárközi kkölcsönzés lehetõsége tett
teljessé számunkra.

Az új évet új könyveinkbõl készült ajánlóval indítottuk, majd al-
sós és felsõs „Szépolvasó vverseny” szervezésével emlékeztünk
meg a magyar nyelv napjáról. 

A „Magyar KKultúra NNapja” alkalmából 22-én „Nyelvi 77 ppróbát” te-
hettek a felsõ tagozatosok, amelynek keretében játékos feladatok
révén ismerkedhettek meg nyelvünk rejtett szépségeivel.

Február hónapban kézmûves ffoglalkozáson Valentin-napra szí-
vecskéket készítettünk a szerelmes üzenetekhez, és „Farsangra
hangoló” címmel az iskolások farsangi mulatságához álarckészíté-
si foglalkozásra jöhettek a gyerekek.

Nagy örömünkre ismét indulhatott internethasználói ttanfolyam
is, amelynek keretében február 19-tõl március 18-ig 11 fõ ismer-
kedhet meg közelebbrõl az internethasználat rejtelmeivel.

A tavaszi programokról részletesen lehet tájékozódni a könyvtár
Facebook oldalán, érdemes gyakran „felnézni”, hiszen az aktuali-
tások mellett sok-sok kép is van fent a programokról!

Mindenkit sok szeretettel várok a szép, új  községi könyvtárban! 

Csikosné BBozóki EEdit 
könyvtáros

Könyvtár, IInformációs éés KKözösségi HHely (a Bács-Kiskun
Megyei Katona József Könyvtár szolgáltatóhelye)

6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér 15. Tel.: 76/358-779
Könyvtáros: Csikosné Bozóki Edit
E-mail: konyvtar.szalk@gmail.com

Könyvtár nnyitva ttartása:
Hétfõ: ZÁRVA

Kedd: 09.00–13.00, 14.00–18.00
Szerda: 09.00–13.00, 14.00–18.00

Csütörtök: 09.00–13.00, 14.00–18.00
Péntek: 09.00–13.00, 14.00–18.00

Szombat: 09.00–13.00
Vasárnap: ZÁRVA
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Néptánc Egyesület

Az egyesület életében az õsz az új év kezdete. Új táncok,
új koreográfiák és egy régen várt esemény megrendezése
tartott izgalomban mindenkit. De az idõrendet tartva az õszt
toborzással kezdte az egyesület, hiszen nõnek és ügyesed-
nek a gyerekeink, így a mákszemek csoportból felkerülõ
gyerekek helyére még több ügyes kis táncos érkezett.
Szeptember végén szüreti felvonulás lett volna a faluban,
de sajnos az idõjárás miatt a Mûvelõdési Házba szorulva
tartottunk egy délutáni szüreti mulatságot lelkes közönsé-
günknek. 

A várva várt esemény, a „40 éves évforduló” megrende-
zésére november 14-én került sor. Már az elõkészületek és
a próbák során kiderült, hogy nagy az érdeklõdés és az iz-
galom az eseménnyel kapcsolatban. A Mûvelõdési Házban
a vendégeket egy rögtönzött kiállítás várta, mely az elmúlt
40 év emlékeibõl került összeállításra. A mûsor a Hegyaljai
dalcsokorral kezdõdött. Az alkalomra a régi táncosokból
összeállt csoport adott elõ, a nézõk reakciója – a vastaps –
már elõrevetítette, hogy remek este elé nézünk. A polgár-
mesteri köszöntõ és a Néptánc Egyesület 40 éves történe-
tének ismertetése után Wünsch Laci bácsi osztotta meg
gondolatait. Nagy
örömmel és kicsit
elérzékenyülten kö-
szöntötte „táncos csa-
ládjának” tagjait a
nézõtéren és a szín-
padon. Damásdi Sa-
nyi és Kõvágó Zsolt
szavai után kezdõ-
dött a mûsor, a szín-
padon a legkiseb-
bek a mákszemek
táncoltak, majd a
Madocsai Hagyo-
mányõrzõ Néptánc
Egyesület Madocsai
táncát láthatta a kö-
zönség. Az Ifjúsági csoportunk a Géderlaki táncát mutatta
be, ezután az Isaszegi Csatangoló Tánccsoport Márton-
napi tánca jött, következett a Magyarbõdi tánc, melyet a
Szalkszentmártoni Komámasszonyok adtak elõ. Ismét
Madocsa következett, Somogyi táncokat adtak elõ, majd
az elsõ rész zárásaként a szalki táncosok a már jól ismert
Sarkantyús forgatós tánca késztette vastapsra a közönsé-
get. A szünetben szoboravatásra került sor. A második
részt a Rábaközi táncokkal a szalki felnõtt csoport kezdte,
majd a Babszemek az Isaszegi táncokat járták el, ezután
pedig Csánki Mónika és Kõvágó Zsolt Ördöngösfüzesi ro-
mán és magyar táncának tapsolhatott a közönség. Az
egyedülálló Uszódi táncokat az Uszódi Hagyományõrzõ
Táncegyesület és az Ifjúsági csoportunk közösen táncolta
el. A Csatangolók Kalotaszegi Román táncokkal, az uszó-
diak pedig Moldvai táncokkal örvendeztették meg a jelen-
lévõket. Az Ifjúsági csoportunk az újonnan tanult Szilágy-
sági táncot adta elõ, a mûsor zárásaként pedig a szalk-
szentmártoni felnõtt csoport Szatmári táncot mutatott be,

melynek végén a mindvégig lelkes közönség felállva tap-
solt. Ez nemcsak a felnõtt csoportnak, hanem az egész es-
tének és az elmúlt 40 évnek szólt. Az össztánc végén a
táncosok tapssal köszönték meg a Kóborzengõ zenekar-
nak a közremûködést, akik a talpalávalót szolgáltatták. Az
ajándékok átadása után vacsora, majd táncház követke-
zett. Az est végén hajnalig tartó táncmulatságban volt ré-
szünk Horváth Bálinttal. Köszönet a rengeteg segítségért,

munkáért, mellyel
sikerült létrehoz-
nunk ezt a csodála-
tos évfordulót.

A Mákszemek és
Babszemek egész
évi ügyes munkáját
a Mikulás is figyelte
és egy csomaggal
díjazta. A nyugdíja-
sok karácsonyi ün-
nepségén szintén
elõadhattuk táncain-
kat. Ezzel kívántunk
boldog karácsonyt
nekik.

A 2016-os évben
az Ifik az iskolai farsanggal kezdték a fellépések sorát.

Már látjuk, idén sem lesz hiány a fellépésekben: március
19-én a Mákszemek a Szalki Mûvelõdési Házban táncol-
nak. Húsvéthétfõn, március 28-án Dunavecsén lépünk fel,
ezután április 10-én a kiskõrösi Petõfi fesztiválra kaptunk
felkérést, majd április 16-án Isaszegre látogatunk a Csatan-
goló Tánccsoport 10. évfordulójára. Május 1-én nem ma-
radhat el a Májfa állítás, melyre remélhetõleg sokan kíván-
csiak lesznek.

Foglalkozásainkat hetente hétfõnként (mákszemek, bab-
szemek) és csütörtökönként (ifi, felnõtt) tartjuk a helyi
Mûvelõdési Házban. Továbbra is szeretettel várjuk azokat a
táncolni vágyó kicsiket és nagyokat, akik kedvet kaptak a
néptánchoz és hagyomány õrzéséhez. 

Mindenkitõl szeretettel fogadjuk az adó 1%-át. A
Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület adószáma:
18220045-1-03.

Az eegyesület vvezetõsége

SSzzaallkksszzeennttmmáárrttoonnii NNééppttáánncc EEggyyeessüülleett
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Szalki Komámasszonyok – KÖSZI

KKeeddvveess SSzzaallkkii EEmmbbeerreekk!!
Rendhagyó módon egy szívbõl jövõ köszönömmel sze-

retnénk kifejezni a Tánccsoportunk felé áramló szeretetet,
biztatást, elismerést! A tavalyi évben több mint 20 fellépé-
sünk volt és ennek jelentõs része itt helyben. Minden alka-
lommal megtapasztaltuk, hogy milyen jó itthon megmutatni,
eltáncolni az eddig tanultakat.

A mosolygó arcok, gratulációk és a lelkes taps mindenért
kárpótol minket. Köszönjük!

Ezen hullámokon tovább lovagolva indítottuk be õsztõl
az új csoportunkat, ahová óvodások és iskolások egyaránt
járnak.

A Szalki Apraja névre keresztelt csoport hetente egyszer
(szerda 17.30–18.30) nagy örömmel tanulja a néptánc alap-
jait, népdalokat, körjátékokat és tánclépéseket.

A tavalyi évben ismételten megrendezett Komámasz-
szony bálban és a Családi Karácsonyunkon már elõ is ad-
ták az eddig tanult táncukat. A közönség csillogó tekintete,
a hatalmas taps a gyermekek ügyességének elismerését
mutatta. 

Az egyre népszerûbb és már-már hagyományosnak te-
kintett bálunk most is óriási sikert aratott. Változatos mûsor,
finom ételek, jókedvû hangulatot teremtõ zenészünk, lelkes
csapatunk és támogatóink, mind hozzájárultak rendezvé-
nyünk sikeréhez.

A továbbiakban gyerekcsoportunk és mi Komámasz-
szonyok is lelkesen készülünk az újabb felkérésekre, ha-

gyományõrzõ megmozdulásokra. Kakuk Pali bácsi, min-
denki tiszteletét, szeretetét kiérdemlõ tanárunk már egy
újabb koreográfiát tanít nekünk. Óráira mindig szeretettel
járunk. Amellett, hogy maximalista, nagy tudású ember is,
lelkiismeretesen tanít nekünk újabbnál-újabb lépéseket, da-
lokat.

A kicsik pedagógusa Hofmaiszter Anikó, aki töretlen jó-
kedvvel és lelkesedéssel oktatja a jövõ nemzedékét
mindarra, amit õ is gyermekkorától kezdve tanult. Szere-
tettel várjuk és fogadjuk csoportjainkba a táncolni vágyó
talpakat.

Folyamatosan érkeznek a felkérések az idei évre is, de
fõként falunapunkra tartogatjuk az újonnan tanultakat. 

Találkozzunk idén is, mert a tánc minden szívet megmozgat!

Szalki KKomámasszonyok rrendezõbandája

Egyesületünk 2015-ben is sokat dolgozott, hogy közsé-
günk lakói komfortosan érezzék magukat. A Túzok utca el-
hanyagolt parkját sikerült rendbe hozni. Padokat, asztalokat
és egy pingpongasztalt is vásároltunk. Az ott lakók és az
Önkormányzat segítségével varázsoltunk parkot az elha-
nyagolt legelõ helyére. Õsszel dísznövényeket, virágokat,
tujákat és bokrokat telepítettünk. Munkánkat a helyi köz-
munkások is segítették. Aki még nem látta a megszépült te-
rületet, annak érdemes elsétálni odáig és megnézni.

A régebben kihelyezett hirdetõ táblákat, szemeteseket és
padokat lefestettük az állagmegóvás érdekében. 

Felállítottunk a Dunavecse felõli bekötõ útra egy nagyon
szép beköszöntõ táblát, ami Bakos Gyula mûvész úr alko-
tása. A táblát ebben az évben szeretnénk körbe ültetni nö-
vényekkel.

A KRESZ Park területére 3 darab „PARK FITTNES”
edzõ-erõsítõ eszközt telepítünk. A terepmunkát és a felsze-
relést az Önkormányzat végzi, ahogy az idõjárás lehetõvé
teszi. Szeretnénk, ha idõs, fiatal oda járna „erõsíteni”!

A két játszótérre kihelyezünk egy-egy kerékpártámasztót.
A szokásos rendezvényeinket 2015-ben is megtartottuk.

Részt vettünk az Önkormányzat által szervezett ünnepsé-
geken.

A tavaszváró bál nagyon jó szórakozást biztosított a
résztvevõknek. A KÖSZI-sek vidám mûsorát megnézhette a
község lakossága augusztus 20-án is.

A majálison együtt szórakoztunk a többi egyesülettel

és a megjelent vendégekkel. A marhapörkölt nagyon fi-
nom volt!

Az õszi KÖSZI Napon kiosztottunk 6 darab „KULTURÁLT
KÖRNYEZET” és 14 darab „SZÉP KERT” díjat, egy-egy
5.000.- Ft értékû vásárlási utalvány kíséretében. Az idén,
2016-ban is várjuk a versenyre a jelentkezõket.

Az egyesület hetedik születésnapján avattuk fel az impo-
záns beköszöntõ táblát. Kis ünnepség keretében sütemé-
nyeztünk, beszélgettünk.

Részt vettünk a „FALU KARÁCSONYA” rendezvényen, a
sok zsákbamacskát megint elvitték a gyerekek.

Kilencszer tartottunk jótékonysági bolhapiacot. Ennek
bevételét parkjaink fejlesztésére, növények cseréjére fordí-
tottuk.

Az idei évre is egy szép, faragott beköszöntõ táblát ter-
vezünk, valamint szeretnénk kihelyezni egy kosárlabda pa-
lánkot olyan helyre, ahol minden korosztály használhatja. 

Köszönjük mindenkinek az erkölcsi, anyagi támogatást
és a kétkezi munkát, amivel hozzájárultak községünk szeb-
bé és gazdagabbá válásához.

Egyesületünk szeretné az eddigi munkát tovább folytatni.
Szeretnénk, ha ötleteikkel, elképzeléseikkel megkeresné-
nek minket. Dolgozzunk együtt lakóhelyünkért!

Kérjük, támogasson bennünket adója 1%-ának felajánlá-
sával! Adószámunk: 19552048-1-03

Kulturált KKörnyezetünkért SSzívvel EEgyesület

A Kulturált Környezetünkért Szívvel Egyesület hírei
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Mûvelõdési Ház hírei

Szalkszentmárton, SSzeretlek!
Az országos programsorozathoz kapcsolódva, 2015.

szeptember végén harmadik alkalommal rendeztünk prog-
ramot a Mûvelõdési Házban. Az egész napos kikapcsoló-
dás nemcsak a gyerekeknek, a felnõtteknek is élmény volt.

Az elõkészületek már reggel hétkor kezdõdtek, hiszen
meglepetésként egy régi magyar ételt, nudlit szolgáltunk fel
tizenegy órától, aminek az elkészítéséhez Némethné Kati
néni, Kaszásné Koszta Ágnes és Sípos Klára segítségét
kértük. A tejfölös, mákos, prézlis-lekváros nudli és a papri-
kás hagymás ízû krumpli gombóc nagy sikernek örvendett.
Déltõl üstben fõzött babgulyást fogyaszthattak a résztve-
võk, amit Krepsz Károly készített.

A programok vicces sorversenyekkel, ügyességi felada-
tokkal kezdõdtek, majd a nagytermemben fazekasmester
segítségével agyag edényeket lehetett készíteni. A Vendég-
ház udvarán tassi íjászok, korosztályoknak megfelelõ mére-
tû íjakkal tanították lõni a gyerekeket és felnõtteket.

Ebéd után kézmûveskedésre hívtunk mindenkit. Egész
nap népi játékokkal játszottak a gyerekek. Sokan a szüleik-
kel együtt fedezték fel a nem mindennapi játékokat. Kézmû-
ves bemutatón házi készítésû szappanokat, különféle ter-
melõi mézeket, gravírozott üvegárut, mézeskalácsot, textíli-
ából készült játékokat, ékszereket tekinthettek meg és vá-
sárolhattak az érdeklõdõk.

Egyre növekszik azon bûncselekmények száma, ame-
lyeket idõskorú személyek sérelmére követnek el. A bûnö-
zõk, kihasználva a nyugdíjasok bizalmát, figyelmetlenségét,
a megtakarított pénzüket, nyugdíjukat ellopják vagy kicsal-
ják.

Ezzel a problémával kapcsolatban kértük fel a Kunszent-
miklósi Rendõrkapitányság dolgozóját, Gyimesi László
megbízott õrnagyot, aki szeptember 23-án délután bûn-
megelõzési ttájékoztatót tartott lakosságunk nyugdíjasai ré-
szére. Az õrnagy úr projektoros vetítéssel eseteket mutatott
be, valamint tanácsokkal látta el az érdeklõdõket.

Szeptember elején az általános iskolások részére mese-
író ppályázatot hirdettünk, melynek az eredményhirdetését
községünk könyvtárában tartottuk.

Vidékfejlesztési ffórum
Október 16-án Gáspár Ferenc, a Szabadszállási Gazda-

kör elnöke tájékoztatót tartott a helyi gazdáknak. A fórumso-
rozat a vidékfejlesztési feladatokat ellátó gazdakört mutatta
be a térség falvainak, illetve segítségével a gazdák megis-
merhették az uniós pályázatokat és azok feltételeit.

November elsõ hetében a Bóbita Óvoda öt csoportjával
Márton-napi lámpásokat készítetünk. Ezekkel a foglalkozá-
sokkal a célunk az volt, hogy megismerjék a gyerekek a
Márton-napi lámpás felvonulás hagyományait, amit 2015-
ben november 7-én rendeztünk meg.

Libagaliba napját üstben készített ludaskása fõzésével
indította Némethné Kati néni és Kaszásné Koszta Ágnes.
Kézmûves foglalkozás, kézmûves bemutató és a Szalk-
szentmártoni Polgárõrség Lovas Tagozat közremûködésé-
vel lovagoltatás várta az érdeklõdõket. A Márton-napi Lám-
pásjárás tizenhét órakor kezdõdött, ahol a résztvevõk az ál-
taluk készített lámpásokkal vonultak fel. A Mûvelõdési Ház
udvarából indultunk és a Szent Márton-szoborig sétáltunk.
A menetet Márton-katonának öltözött fiú vezette lóháton. A
Márton-szobornál az erre az alkalomra összeállt énekkar
Márton-napi énekeket, öt gyerek pedig, Márton legendáját
adta elõ.

A mûsor után egy élõ libát sorsoltunk ki azok között,
akik részvételi jegyet töltöttek ki és dobtak be a sorsoló
urnába. A liba a felvonulókkal érkezett egy lámpásokkal,
szalagokkal díszített kiskocsin. Ezúton köszönjük a liba
felajánlást Somogyiné Éva néninek és Somogyi Gergõ-
nek.

A nap zárásaként libazsíros és libamájas kenyeret, kek-
szet kínáltunk. A süteményt a hagyomány alapján mindenki
megosztotta valakivel, mint ahogy Márton is megosztotta
köpenyét a koldussal. 

Idõsek nnapja
November utolsó napján településünk nyugdíjas lakói

tiszteletére zenés délutánt rendeztünk, melyen operett és
nosztalgia slágereket, az iskola tanulóitól verses köszöntõ-
ket hallhattak a jelen lévõk. A délutánt a Levendula Alapfokú
Mûvészeti Iskola Tassi Tagozatának társas táncosai zárták.

AA MMûûvveellõõddééssii HHáázzbbaann zzaajjlliikk aazz éélleett!!
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Mûvelõdési Ház hírei

2015-ben második alkalommal tartottunk Adventi vvásárt
a piactéren. A karácsonyi hangulatot idézõ forralt bor és for-
ró tea megvásárlásából és az adományokból befolyt összeg
25.500 Ft volt, melybõl három kültéri égõsort vásároltunk a
piactér melletti fasorra.

Idén elõször építettünk Mézeskalácsfalut a Falukarácso-
nya keretében. A Mûvelõdési Házban délutáni foglalkozá-
son tizenhét tanuló építette meg a saját mézeskalács házi-
kóját. Az építkezés díjmentes volt ☺, a házépítés költsége-
it a Mûvelõdési Ház és Pappné Zsuzsi állta. A mézeskalács-
falu telek felosztásában nagy segítséget kaptunk Gulyásné
Horváth Tündétõl. A lakosok által készített épületek és a di-
ákok házai alkották a mesébe illõ falut. Reméljük, idén még
több telket tudunk kiosztani.

Február elsõ hetében MÉZ-HETET tartottunk a gyere-
kek részére. A Bóbita Óvoda öt csoportja és az elsõ osz-
tályos napközis csoport látogatott el a Mûvelõdési Házba,
ahol méhecskét készítettünk, tornáztunk, virágport gyûj-
töttünk. Megtudtuk A telhetetlen méhecskérõl szóló mese
történetét és a gyerekek megkóstolták az akácméz ízét és
zamatát. Itt köszönném meg Jenei István méhész felaján-
lását.

Kiszebáb-égetéssel búcsúztattuk a telet Szalkszentmár-
tonon. Régi hagyományt elevenített fel a Mûvelõdési Ház,
amikor farsang farka utolsó napján, húshagyókedden télte-
metést szervezett az óvodások részére.

Síppal, dobbal, kolomppal, hangos zajkeltéssel, verse-
léssel valamint hagyományos kiszebáb-égetéssel ûztük el a
telet a Szalkszentmártoni Bóbita Óvodába járó gyerekekkel.

Mészáros SSzilvia
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Március 15. – Petõfi Sándor Emlékkiállítás

A két fotó tanúsága szerint régen is
megünnepelték a szabadságharc év-
fordulóját, és nem is akárhogyan! Az
1911-es képeslapon hatalmas tömeg
hallgatja a Levente Dalárda elõadá-
sát, akik a Petõfi-ház végén, a mé-
szárszékhez vezetõ lépcsõrõl énekel-
ték hazafias dalaikat, szavalták a ver-
seket.

A másik kedves kis fotó 1938-ból
származik. Nagy Ferenc és Bálint Er-
zsébet még csak óvodások voltak ek-
kor. A községházán készletet halmoz-
tak fel magyar ruhákból, úgy a kisfiúk-
nak, mint a kislányoknak. Volt ebben
csákó, mente, zsinóros nadrág, csiz-
ma, kifényesített játékkard, párta, pi-
ros mellény, fehér rakott szoknya,

hímzett blúz és zöld kötényke. Eljött a
megemlékezés napja, reggel kiosztot-
ták a kicsiknek az öltözéket, ebben
parádézhattak az egész ünnepség
alatt. Masíroztak, díszsorfalat álltak
és pár egyszerû vitézes, katonás
mondókát játszottak el. Délután
visszaadták a szigorú leltárba sorolt
ruhácskákat. 

Czuczor TTeca

A PPetõfi SSándor EEmlékkiállítás iidei
éves mmunkatervének rrészlete…

A falu ékszerdoboza ez a kis múze-
um – emlékkiállítás, amely falunk köz-
pontját különlegessé teszi, szó szerint
megnyitja az idegenforgalom kapuit
Budapest és Baja irányából. Legyünk
büszkék erre!

A 2010-ben megújított épületi belsõ
szépen fenntartott, amit mozgásba kell
hozni és mozgásban kell tartani, inte-
raktív elemekkel, kiállításokkal, kibõví-
tett vendégfogadással.

Az emberek általában szeretik az
egyszerû, részletekben rejlõ finomsá-
got, autentikus ábrázolásokat, az apró
meglepetéseket. Képzeletben a ro-
mantika korszakába lépünk be, stílus-
jegyei fellelhetõek a múzeumban. 

A szabadságot, a ma és a múlt ke-
veredésének diszharmóniáját megta-
pasztalhatja ebben a környezetben a
látogató. Egy borral töltött borospohár
az asztalon, egy pincében érlelõdõ

sajt, egy hanyagul leve-
tett felöltõ Petõfi szé-
kén, megtölti élettel a
teret.

Az ápolt, szépen ren-
dezett udvar területe
még vonzóbbá tehetõ.
A gémeskút helyreállí-
tásával, állandó népi
játszótérrel, falukemen-
ce-állítással, népi motí-
vumok falra festésével,
8 tõke szõlõvel megidézhetjük a régi
hely szellemét.

Az idelátogatók általában vágynak
megismerni a régit, ízelítõt kapni az
„akkoriból”. Feladatunk felkelteni a vá-
gyat élménypedagógiával, ahogy azt
elõdeink is tették.

Remélem, hogy ez a terv megvaló-
sul a közeljövõben. Kívánom, hogy a
felfestett gondolatok váljanak valóság-
gá. Érezzék az itt élõk, hogy méltán le-
hetnek büszkék kis emlékházukra,

amelyben nagy költõnk eltölthette ka-
landos életének egy epizódját!

Kedves OOlvasó! NNemzeti üünnepünk-
re vvárakozva, mmikor aa ffaluközpontunk-
ban ssétálsz íígy mmárcius iidusán, vvess
egy ppillantást ’’a hházra’, hha tteheted, ttérj
be ooda, llépj bbe aa mmúltba, PPetõfi SSándor
és ccsaládjának ’’kis hházfödele’ aalá.

Sóbujtó KKlára –– aaz eemlékkiállítás
múzeumpedagógusa

HHaadddd oosssszzaamm mmeegg……

RRééggii mmáárrcciiuuss 1155..-éékk

„Gyönyörrel járom estenként a tájt,
Kilépvén a kis házfödél alól;
Porfellegekben a nagy ég alatt
A hazatérõ nyáj kolompja szól.” 

Petõfi S: Falun (részlet) 

Szalkszentmárton, 1845.
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Védõnõ – Egészségügy

A védõoltások olyan készítmények,
melyek az emberi szervezetet valami-
lyen módon ellenállóvá képesek tenni
bizonyos fertõzésekkel szemben. Ami-
kor valakinek védõoltást adunk, akkor
immunizáljuk, azaz védetté igyekszünk
õt tenni. 

A fertõzõ betegségek nem ismernek
határokat, nincsenek tekintettel jómódú,
vagy szegényebb körülmények között
élõkre, ezért nagy gondot kell fordítani
arra, hogy gyermekeink védettek legye-
nek olyan betegségekkel szemben, me-
lyek évtizedekkel ezelõtt rettegett beteg-
ségek voltak. A kutatók kimutatták, hogy
egy populáción belül 95%-os átoltottság
szükséges ahhoz, hogy ne alakuljanak
ki járványok. A fertõzõ betegségek meg-
elõzésének leghatékonyabb és leggaz-
daságosabb módja a védõoltások alkal-
mazása, ezért is kötelezõ többségük.

A kötelezõ védõoltások korhoz kötöt-
tek és minden magyar állampolgárnak,

illetve hivatalosan Magyarországon tar-
tózkodó gyermeknek járnak. Hat éves
korig a védõnõi tanácsadóban adjuk a
védõoltásokat, a nagyobb gyerekeknek
pedig az iskolai kampányoltás kereté-
ben. Nagyon fontos, hogy  a védõoltá-
sok beadásakor egészséges legyen
gyermekünk.

Az oltások beadását követõen lehet-
nek oltási reakciók, vagyis tünetek és
panaszok, melyeket a védõoltások ter-
mészetes velejáróinak tarthatunk, is-
merjük okaikat és nem tekinthetjük ve-
szélyesnek, pl. az oltás helyén bõrpír,
fájdalom, esetleg duzzanat, vagy hõ-
emelkedés, illetve láz. Attól, hogy vala-
milyen nem várt betegség, esemény,
idõben egy védõoltás beadása után lé-
pett fel, még nem feltétlenül áll azzal ok
okozati összefüggésben! Éppen a vé-
dõoltások védelme érdekében szüksé-
ges minden ilyen esetet alaposan ki-
vizsgálni a szakembereknek. 

Az utóbbi idõben sajnálatos módon
hangot kaptak olyan vélemények, me-
lyek megkérdõjelezik a védõoltások
szükségességét, azonban általában
csak az vélekedik így, aki nincs tisztá-
ban az egyes védõoltások hatásával és
nem ismeri azokat a betegségeket, me-
lyek ellen védelmet nyújtanak. Ezek a
súlyos betegségek, mint pl. torokgyík,
járványos gyermekbénulás, szamárkö-

högés, pont a védõoltásoknak köszön-
hetõen tûntek el, de ez csak addig  áll
fenn, amíg a védõoltások által kialakított
immunitás is megvan. 

Az oltások szükségessége tehát
nemhogy nem kérdõjelezhetõ meg, ha-
nem alapvetõen fontos preventív tevé-
kenység. 

A szülõk felelõssége, hogy gyerme-
keiknek megadjanak mindent, ami segí-
ti egészséges fejlõdésüket. 

A kötelezõ és ingyenes védõoltások
mellett vannak választható oltások is, me-
lyek térítés ellenében receptre válthatók
ki. Ilyen például a  Rota vírus vagy a bá-
rányhimlõ elleni oltás. A felelõs döntéshez
segítséget, tájékoztatást kaphatnak a
gyermekorvostól, illetve a védõnõtõl.

Szalkszentmárton védõnõjeként büsz-
ke vagyok arra, hogy az itt élõ családok is-
merik a védõoltások jelentõségét, fontos-
nak tartják azok beadását. Községünkben
nincsen  oltás elmaradás, segítve ezzel a
súlyos, fertõzõ betegségek megelõzését.

Mizseiné CCzigler JJudit 
védõnõ

Felnõtt háziorvosi rendelés
Háziorvos: Dr. Ranyák Márta
Orvosi rendelõ címe:
6086 Szalkszentmárton, Fõ út 62.
Telefonszáma: 76/358-831
E-mail címe: dr.szucsmarta@freemail.hu
Rendelési idõ: hétfõ: 08–12 óráig, kedd:
08–11 óráig, szerda: 13–15 óráig, csütör-
tök: 08–11 óráig, péntek: 08–11 óráig.
Rendelési idõn kívül, készenléti idõben
07–15 között a 76/358-792 szám
hívható. 

Gyermek háziorvosi rendelés
Gyermekorvos: Dr. Balázs Gizella 
Orvosi rendelõ címe: 
6086 Szalkszentmárton, Fõ út 56.
Telefonszáma: 76/358-831
Rendelési idõ: hétfõ: 12–14 óráig, kedd:
08–10 óráig, szerda: 12–14 óráig,
csütörtök: 08–10 óráig tanácsadás, pén-
tek: 08–10 óráig

Fogorvosi rendelés
Fogorvos: Dr. Juhász János
Orvosi rendelõ címe: 

6086 Szalkszentmárton, Fõ út 62.
Telefonszáma: 06-30/9284726
Rendelési idõ: hétfõ: –, kedd: –, szerda:
08–14 óráig, csütörtök: –, péntek: 08–14
óráig, 11–12 óráig iskolafogászat
Utolsó beteg fogadása a rendelési idõ
befejezése elõtt 30 perccel!

Védõnõi Szolgálat
Védõnõ: Mizseiné Czigler Judit
Védõnõi Szolgálat címe:
6086 Szalkszentmárton, Fõ út 66/A
Telefonszáma: 30/180-2693
E-mail címe: vedonojudit@gmail.com
Védõnõi ttanácsadás: 
hétfõ és csütörtök: 08–16 óráig
Védõnõi ttanácsadás ggyermekeknek:
csütörtök: 10–11 óráig
Tanácsadás ggyermekorvossal:
csütörtök: 08–10 óráig
Védõnõi ttanácsadás vvárandósoknak:
hétfõ: 08–10 óráig

Hétközi és hétvégi 
orvosi ügyelet, Dunavecse

Címe: 6087 Dunavecse, Vasút u. 8.

hétfõtõl péntekig naponta: 15:00 órától
reggel 07:00 óráig, szombat–vasárnap:
hétfõ reggel 07:00 óráig 
Telefon: 06-78/437-037

Járóbeteg szakellátás,
Dunavecse

Címe: 6087 Dunavecse, Vasút u. 8.
Bejelentkezés: 78/437-037

Kunszentmiklósi Orvosi Ügyelet
Tel.: 76/ 350-006
A Gárdonyi u. 3. szám alatt található
orvosi rendelõ telefonszám: 76/ 350-015

Gyógyszertár
Gyógyszerész: Dr. Németh Sándor
Gyógyszertár címe: 
6086 Szalkszentmárton, Fõ út 53.
Telefon: 76/358-079
e-mail: viola.patika@mail.datanet.hu
Nyitva tartás: 
hétfõtõl-csütörtökig: 08:00–12:00-ig,
12:40–17:00-ig, péntek: 08:00–16:00-ig.

AA vvééddõõoollttáássookk ffoonnttoossssáággaa
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Református egyház – Katolikus egyház

Szent Márton életmûve, mint egy ze-
nemû. Egy olyan életmû, melyben egy
szent egyszerûségben, tisztaságban,
böjtben, szeretetben és imádságban élte
az életét. Csakhogy ezekkel a fogalmak-
kal mi, mai emberek, nemigen tudunk mit
kezdeni.

Az egyszerûség helyett hírverések ál-
tal felcsigázott lázban égünk és nem ke-
vesen azt hiszik, hogy a megvásárolt tár-
gyak adják az ember igazi értékét. A tisz-
taság Márton gondolkodásában együtt
jelentette a test, a szív, a szándék és a
hit tisztaságát. A böjt fogalma is elvilági-
asodott, mert tisztelet az elkötelezett hí-
veknek, többnyire a felesleges kilók le-
adását értik alatta. Istenért vállalt böjtnek
nemigen van keletje. Ne is beszéljünk
korunk hiánycikkérõl, a szeretetrõl,
amely Márton számára alapvetõen Isten
és az önzetlen emberszeretetet jelentet-
te. Az imádság is kiüresedett, hiszen

nem kevesen mondják: imádom a mákos
tésztát, vagy valami mást.

Érdemes lenne elgondolkodni azon,
hogy van-e, lesz-e gondolkodást és em-
bert átalakító ereje a Szent Márton Em-
lékévnek? Lehet, hogy ott van a baj,
hogy csak eseményekben, rendezvé-
nyekben, programokban tudunk gondol-
kodni, ami fogható, leírható és fõleg hír
lehet belõle? Ha a vallásos lénye ragad-
ná meg Szent Márton nevét viselõ köz-
ségünk lakóit, akkor egyre többen mon-
danák: úgy szeretnénk gondolkodni és
élni, ahogy Szent Márton élt és gondol-
kodott. Különben visszasüllyed a róla al-
kotott kép egy olyan Márton-képpé, ami-
nek semmi hatása sincs a gondolkodá-
sunkra.

Régmúlt idõk dolga ez, ma más vilá-
got élünk, mondhatná valaki. De ettõl a
más világot élünk gondolkodástól nem
lesz sem jobb, sem tisztességesebb a vi-

lág. Kalkuttai Teréz anya nem a beszé-
lõk, hanem a cselekvõk közé tartozott.
Nem szidta sem az indiai kormányt, sem
a pártokat, hanem észrevette a szenve-
dõt, a haldoklót ott az utcán és segítette,
ahogyan tudott. Ugyanúgy, mint Márton
annak idején, aki nem a szociális igaz-
ságtalanságokon háborodott fel, hanem
megfelezte a köpenyét…

A minap nyilatkozta valaki: számos
rendezvényt kell még megszervezni a
Jubileumi Szent Márton Év végéig. Mint-
ha Márton esetében csak rendezvények-
ben és vetélkedõkben lehetne gondol-
kodni. Igaz, hogy Márton nem szerepelt
a médiában, de úgy élt, hogy még az
utókor is beleremeg, amikor Márton iga-
zi énjét megtapasztalja.

Érdemes lenne feltenni a kérdést: a
Szent Márton Év számos rendezvényét
a saját örömünkre szervezzük, vagy pe-
dig Szent Márton lelkületét, viselkedés-
módját szeretnénk megtanulni?

Meg lehet és meg is kell emlékezni a
történelmi eseményekrõl, amelyek egy-

Jézus mondta ezt a pusztában, fárad-
tan, éhesen hosszú böjtje után a Kísértõ-
nek: Nemcsak kenyérrel él az ember, ha-
nem minden igével, amely Isten szájából
származik. Máté 4, 4

Ma már nem tulajdonítunk fontossá-
got a böjtnek, mintha a böjti szelek ezt is
elfújták volna. Pedig az egyházi évnek
és a keresztyén ember életének mindig
fontos része volt. Húsvét, szép magyar
szavunk is a böjtrõl, pontosabban annak
végérõl beszél, amikor az ember húst
vesz magához. Végre valahára.

Ismerjük mi egyáltalán a nélkülözést?
A fiatalabbak biztosan nem, az idõseb-
bek pedig már talán nem szívesen emlé-
keznek azokra az idõkre, amikor kényte-
lenek voltak beosztani mindent az égvi-
lágon. Most hálát adhatunk azért, hogy
jólétben élünk. De ha nem kifejezetten
jólétben, komolyabb szükséget akkor
sem látunk. 

Pedig milyen jó valamihez úgy hozzá-
jutni, hogy arra vágyunk, azért teszünk,
kiéhezünk rá! Persze ettõl még nem pa-
rancs, sõt nem is elvárás ma a böjt. De
mégis fontos, hogy a hagyományos
nagyböjt megtanította az embert az ön-
megtartóztatásra. Lemondásra akkor,
amikor nem kellett volna lemondania.
Ezt bizony gyakorolhatnánk ma is, akkor

is, ha erre senki és semmi nem kénysze-
rít. Kipróbálni, hogy ki parancsol, ki az úr
a háznál.

De azért lehet a böjtnek más haszna
is. Erre utal Jézus, amikor azt mondja:
nem csak kenyérrel él az ember. Mert
van, aki testének, vágyainak kiválóan és
tudatosan képes parancsolni. Ez is nagy
ajándék! Lelkileg azonban többre van
szükségünk. Táplálkozásra, lelki eledel-
re. Nem csak kenyérre, hanem Igére, Is-
ten szavára, biztatásra, megerõsítésre.

Így tehát a böjti önfegyelem nem min-
den. Legyen szó ételrõl, italról, szokásról.
Ki kell egészíteni lelki épüléssel. Istenre
figyelve, akaratát megértve és megcsele-
kedve. Mert a test fenntartása, táplálása
nem minden, önmagában még nem élet.

Böjt ideje remek lehetõséget tartogat
mindenki számára. Gondoljuk át életünk-
ben a fontossági sorrendet. Rendezzük
át a megszokott életünket akár csak erre
az idõszakra, vagy egy egy napra, hogy
meglássuk, valójában milyen szüksége-
ink vannak. És foglalkozzunk többet Is-
ten Igéjével a gyülekezeti közösségé-
ben, vagy otthoni elcsendesedésünkben
lelkünket is táplálva.

Hír: 2016. április 3. 9.45 h Ünnepi há-
laadó istentisztelet a Református Temp-
lomban.

Hálaadásunk oka: az elkészült gye-
rekterem, melyet Somogyi László lelki-
pásztor emlékére nevezünk el.

Közöttünk szolgál: Hegedûs Béla es-
peres, ifj. Somogyi László lelkipásztor és
a hittanos gyerekek.

Az istentiszteletre és az azt követõ
szeretetvendégségre mindenkit várunk
szeretettel!

Alföldy-BBoruss DDániel
lelkipásztor

Adója egyházi 1%-val támogathatja a
Református Egyházat. Technikai szám:
0066

TTeemmeettõõii
KKöözzlleemméénnyy

Felhívjuk aa llakosság ffigyelmét,
hogy a 25 évnél régebben megváltott
sírhelyek úújraváltásáról gondoskodja-
nak a Lelkészi Hivatalban! A meg
nem váltott sírhelyek fölött az Egy-
házközség rendelkezik, felszámolá-
sukról, újra értékesítésükrõl gondos-
kodik.

Felhívjuk aa llakosság ffigyelmét, hogy
a temetõben elhelyezett értéktárgya-
kért a temetõ tulajdonos és temetõ
fenntartó nem vállal felelõsséget. 

NNeemm ccssaakk kkeennyyéérrrreell!!
…böjti gondolatok református szemmel…

LLééppjjüünnkk SSzzeenntt MMáárrttoonn nnyyoommáábbaa!!
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Katolikus egyház – Takarékszövetkezet

szeriek és megismételhetetlenek, mint
pl. a 48-as szabadságharc, az 56-os for-
radalom, vagy más hasonló, de egy
szentrõl? Az már egészen más.

Érdemes lenne feltenni a kérdést:
örülne-e Szent Márton annak, ahogyan
emlékezünk rá? Vagy inkább azt monda-
ná: ne beszéljetek már annyit rólam, ha-
nem osszátok meg, amitek van. Ne ró-
lam beszéljetek, hanem inkább keressé-
tek Istent. Ha a Szent Márton évben
megtelnének a templomok, ha becsüle-
tesebbek és tisztességesebbek lenné-
nek a nevét viselõ városok, községek
mostani polgárai, ha a vasárnap a meg-
szentelõdés helye lenne pihenéssel és a
szentmisével, akkor Szent Márton bizto-
san jól érezné magát a körünkben. Ha
ilyesféle vágyak fogalmazódnának meg,
akkor õ maga is tovább élne a mostani
lakóinak a szívében.

Amikor eljött szüleit megtéríteni, szü-
lõvárosa nem fogadta be, és kikorbá-

csolták onnan. Vajon nem ez történik-e
éppen ma is, amikor a nevét viselõ tele-
pülések lakói egy hamis, Mártontól telje-
sen életidegen képet alakítanak róla?

Én ezt nem tudom. Csak éppen eltû-
nõdök egy és más jelenségen…

(Horváth József nyomán)

A zzarándok iimája SSzent MMártonhoz
Szent Márton, mi jövünk Hozzád.
Isten szolgája, Krisztus apostola,
Az õ evangéliumának tanúja és templo-
mának pásztora,
Imádkozunk Hozzád:
Te, aki megjelentél Isten színe elõtt a
magányos esték
Nagy csöndjében,
Add meg nekünk, hogy hozzá hû marad-
junk
Hitben és imádságban.
Keresztény, aki odaadtad kabátod felét
egy koldusnak,
Segíts nekünk megosztozni testvéreinkkel!

Réteken és erdõkön keresztül, szembe-
szálltál
Az Ördöggel és eltiportad bálványait,
Õrködj felettünk és védj meg minket a
bajtól!
Életed végéig nem utasítottad vissza a napok
És a munkák terhét,
Segíts nekünk követni az Atya akaratát!
A dicsõséges Mennyekben, Isten orszá-
gában
Élvezed nyugalmad,
Ültesd szívünkbe a vágyat,
Hogy kövessünk Téged
És melletted megismerjük
Az Örökkévalóság boldogságát! Ámen.

Amennyiben adója egyházi 1%-val tá-
mogatná a Magyar Katolikus Egyházat, a
technikai szám: 0011, de kérem a híveket,
hogy egyházközségi hozzájárulásukkal is
támogassák az egyházközség mûködését.

Havris GGyörgy 
plébános

A Szabadszállás éés VVidéke TTakarék-
szövetkezet 1957. november 24. óta
gyûjti, gyarapítja, õrzi a lakosság és a
vállalkozások megtakarított pénzét és
segíti céljaik megvalósítását.
Az elmúlt évben megalakult az új Taka-
rékszövetkezeti Integráció, valamint a
Garanciaközösség. Ez garantálja biz-
tonságos gazdálkodásunkat és egye-
düli módon, csak az Integráció közös-
ségébe tartozó takarékszövetkezetnél
fordul elõ, hogy minden begyûjtött be-
tét 100%-ban garantált és kettõs biz-
tonsággal védett. Takarékszövetkeze-
tünk 2014. november 22-tõl tagja a
Garanciaközösségnek.
A Magyar Takarék az a bank, ahol or-
szágszerte 1800 fiók munkatársai és

ügyfelei néven szólítják egymást és a
szónak ereje van. A rugalmas pénz-
ügyi szolgáltatások és a személyes is-
meretség nyújtják azt, amit Ön egy
pénzintézettõl elvár.

Lakossági üügyfeleinket aaz aalábbi sszol-
gáltatásainkkal vvárjuk:

– fizetési számla vezetés,
– folyószámla hitelkeret,
– bankkártya szolgáltatás,
– 24 órás ATM igénybevételi lehetõség

biztonságos, elszeparált körülmé-
nyek között,

– személyi kölcsönök, amelyeket már
meglévõ hiteleik, hitelkereteik kivál-
tására is felhasználhatják ügyfeleink,

– építési, bõvítési, kor-
szerûsítési hitelek,

– CSOK,
– kamattámogatott jel-

záloghitelek,
– különbözõ befekte-

tési lehetõségek, a
hagyományos betét-
könyvtõl az állampa-
pírokig, befektetési
alapokig,

– Értékpapír számla,
Tartós befektetési
számla, Nyugdíj elõ-
takarékossági szám-
la vezetés.

Õstermelõ, vvállalkozó üügyfeleink rré-
szére aaz aalábbi sszolgáltatásokat nnyújt-
juk:

– pénzforgalmi számla vezetés,
– folyószámla hitelkeret, 
– támogatások elõfinanszírozása, 
– pályázatok elõfinanszírozása, vala-

mint a megvalósításhoz szükséges
önerõ nyújtása,

– beruházási és forgóeszköz hitelek,
– Széchenyi kártya, Agrár Széchenyi

Kártya,
– Takarék Gazdahitel-, Gazdakártya

Plusz /NAK tagoknak 1% kamatked-
vezmény/

– bankkártya,
– 24 órás ATM igénybevételi lehetõség

biztonságos, elszeparált körülmé-
nyek között.

A Szabadszállás és Vidéke Takarék-
szövetkezet Szalkszentmárton község
lakosságának 1999. augusztus 20. óta
nyújt különbözõ, személyre szabott
szolgáltatásokat.

Szabadszállás éés VVidéke 
Takarékszövetkezet

ÚÚjj hheellyyeenn vváárrjjuukk ÖÖnnöökkeett!!
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Tûzoltóság

„Ha dúl a bõsz elem, 
E hármat ne feledd:
Erõs kar, bátor szív, testvéri szeretet!
Jutalmad ez legyen: betöltéd tisztedet”   

(Tûzoltó hitvallás)

Egyesületünk 1928-ban alakult, jelenlegi taglétszáma 33 fõ.
Szaktevékenységet vállaló tag (tüzet oltó) 11 fõ.
A szaktevékenységet vállalók minimum tûzoltó alaptanfo-

lyammal rendelkeznek, 4 fõ tûzoltás vezetésére jogosító
vizsgát tett. Tagjaink tûzoltótechnika kezelõ képzésen vet-
tek részt (láncfûrész, átemelõ szivattyú).

Egyesületünk eszközei az elõírásoknak megfelelõ, rend-
szeresen felülvizsgált eszközök és védõfelszereléseink
sem maradnak el a hivatásos tûzoltókétól.

Felszereléseink gyarapítását, felülvizsgálatát pályázatok
útján tudjuk megvalósítani, mûködésünket az önkormány-
zat biztosítja.

Mivel egyre több fiatal szeretne közénk tartozni, egyesü-
leti életünk felpezsdült és utánpótlásunk is biztosított.

Tûzoltóink szabadidõt és energiát nem sajnálva járulnak
hozzá az önök és a szomszédos települések lakóinak tûz-
biztonságához. Ez a 2015-ös évben 26 káresetet, 3 gyakor-
latot, számtalan tanfolyamon és továbbképzésen eltöltött
órát jelentett.

Egyesületünk tagja a Noé mentõcsoportnak, mely árvízi,
belvízi és rendkívüli idõjárás okozta vészhelyzetek felszá-
molásában vesz részt.

Részt veszünk az önkormányzat és a Mûvelõdési Ház
rendezvényein. A táncos tábor szervezõi a tábor hûtésében
és pormentesítésében kérték segítségünket. Nyár elején
megszerveztük a kalászos gabonák betakarítását megelõzõ

tûzvédelmi oktatást, melyen 14 gazdálkodó 61 fõvel vett
részt. Elindítottunk egy tûzmegelõzõ programsorozatot tele-
pülésünk gyermekei számára, melyen felhívjuk a figyelmü-
ket az alapvetõ tûzmegelõzési szabályokra, valamint szeret-
nénk megtanítani õket, hogy mit tegyenek veszély esetén.  

Tavasz közeledtével kérjük a tisztelt lakosságot, hogy ker-
ti hulladékaik égetésekor tartsák be a helyi rendelet szabá-
lyait, miszerint belterületen hétköznapokon 08.00-20.00 órá-
ig, szombaton 08.00-12.00 óráig tüzelhetõ az avar és egyéb
kerti hulladék! Vasárnap és ünnepnap az égetés nem meg-
engedett! Külterületi ingatlanokon az Országos Tûzoltási
Szabályzat irányított égetést tesz lehetõvé, de azt a tûzvé-
delmi hatóság engedélyéhez köti! Az avar és kerti hulladék
égetés szabályairól és a tûzgyújtási tilalomról az önkor-
mányzatnál és a település boltjaiban található tájékoztató.

Kérjük Önöket, ha olyan élethelyzetbe kerülnek, mely-
ben tûzoltói segítségre van szükségük, akkor a 105-ös se-
gélyhívóval egy idõben értesítsék valamelyik, ismeretsé-
gükbe tartozó helyi tûzoltót is, vagy ügyeleti telefonszá-
munkon is (70/ 5517-225-222) kérjék segítségünket. Így jelen-
tõsen lerövidíthetik azt az idõt, amely alatt eljut Önökhöz a
segítség!

Itt szeretnénk megköszönni Bóvári Istvánnak, Tóth Zol-
tánnak, Borbély Ferencnek, Vizi Istvánnak, Szabó
Lajosnak, Gyenes Károlynak és Bíró Györgynek lapzártáig
beérkezett támogatását, továbbá az Agrofeed Kft. felajánlá-
sát! Hálával tartozunk családtagjainknak, akik támogatnak
minket és elnézõek velünk minden félbe szakított családi
esemény és otthagyott vasárnapi ebéd dacára is!

Õszintén hisszük, hogy segíteni jó, ezért „HA BAJ VAN
SEGÍTÜNK”

Szalk ÖÖTE

ÖÖnnkkéénntteess TTûûzzoollttóó EEggyyeessüülleett
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Polgárõrség – Rendõrség – Falugazdász

Tisztelt Szalkszentmártoni Gazdálkodók! 
Az õstermelõi igazolványok plasztikkártyára történõ

cseréje 2016. évben minden aktív gazdálkodást folytató
termelõ részére kötelezõ! Feltétele a közhiteles adatok
azonosítására szolgáló iratok (személyi igazolvány, lak-
címkártya, adókártya, TAJ kártya), illetve a gazdálkodást
igazoló dokumentumok (földhasználati lapok, vetésterv,
értékesíteni kívánt növény vagy állattenyésztési termé-
kek mennyisége) megléte.

A 2016. évi területalapú támogatás tervezett idõpontja
a megszokottól eltérõen március 20. után már esedékes
lesz!

Kaszás LLászló
falugazdász

KKeeddvveess SSzzaallkkiiaakk!!
Június 27-én, Dunafalván vehette át elnökünk a megtiszte-

lõ Sárkányölõ Szent György emlékplakettet a Bács-Kiskun
Megyei Rendõr-fõkapitányság képviselõjétõl, Dávid Károly
rendõr dandártábornoktól. A kitüntetés nagyon elõkelõ, a me-
gyében ugyanis kb. 100 egyesület mûködik, a címet viszont
csak mi egyedül kaptuk. Elmondhatjuk, hogy tágabb fórumon
is hallottak rólunk, elismerik a munkánkat. Ennél is többet je-
lent számunkra az, hogy a falunkban rend van, a lakosságtól
pozitív visszajelzések érkeznek, szeretnek minket. Itt szeret-

nénk megköszönni a bejelentéseket, amelyek alapján sok
helyre idõben kiérkeztünk.

Hadd fejezzük ki most köszönetünket mindazok felé, akik
támogatásukkal lehetõvé tették/teszik, hogy járõr munkánk
minden nap megvalósulhasson. Amennyiben Ön is fontosnak
tartja ezt a munkát, kérjük, adományával lehetõsége szerint
támogassa szolgálatunkat. Megszolgáljuk!

Számlaszámunk: OTP Bank, Szalkszentmártoni Polgárõr
Egyesület: 11732198-20003335

Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával segítse mun-
kánkat. Adószámunk: 18363618-1-03

Czuczor TTeca

TTiisszztteelltt LLaakkoossookk,, 
TTiisszztteelltt OOllvvaassóókk!!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2016.
február 01. napjától Kulcsár János c. r.
törzszászlós látja el Szalkszentmárton
község körzeti megbízotti feladatait.
Kulcsár János c. r. törzszászlós több
mint tíz éve szolgál rendõrként, ezalatt
járõr, nyomozó, körzeti megbízott, cso-
portvezetõ és szolgálatparancsnoki be-
osztásokat töltött be, ezért mind közte-

rületi, bûnügyi, mind vezetés- irányítási területen komplex
szakmai tapasztalattal rendelkezik. Képzettségét, habitu-
sát tükrözi, hogy 2012. évben sikeresen abszolvált a
Rendõrtiszti Fõiskola jogutódjaként létrejött Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, bûnügyi
szakán, több alakommal jutalomban, valamint szolgálata
során tanúsított életmentõ bátorságáért elismerésben ré-
szesült. Szalkszentmárton körzeti megbízottjaként napi
rendszerességgel lát el szolgálatot a településen. Székhe-
lyéül a Szalkszentmárton, Fõ út 60. szám alatti kmb iroda
szolgál ahol fogadóóráját minden hónap utolsó szerdai
napján 10.00–12.00 óra között tartja. Szolgálati mobiltele-
fonos elérhetõsége: +36-20/ 403-4005

Tisztelettel:
Bezerédi IImre 

r. sszázados aalosztályvezetõ

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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Foci – Horgász Egyesület

SSppoorrttbbaarrááttookk,, 
ssppoorrttoollóókk,, SSzzaallkkiiaakk!!

Közeleg a tavasz és az egyesület is lassan éledezni kezd! Pár
szó a télrõl: sportolóink télen sem ültek mindig a számítógépek
elõtt, rendszeresen jártak edzésekre, rendezvényekre, versenyek-
re. Tavaly elkezdtünk egy Intézményes Bozsik programot, ami
ugyan nem a Szalk K.S.E. kizárólagos rendezvénye, csak csatla-
koztunk az MLSZ által meghirdetett iskolák, óvodák részvételével
megrendezendõ sportprogram sorozathoz. Falunkból összesen 64
gyermek vesz részt ezeken a programokon, csoportokra osztva,
csoportonként 4 alkalommal. Itt a kisebbeknek a különbözõ ügyes-
ségi feladatok, a nagyobbaknak a labdarúgás biztosít mozgási,
sportolási lehetõséget. Télen, amikor volt „szerencsénk” pár nap
igazi hidegben részesülni, a Szalk K.S.E. és néhány civil segítsé-
gével jégpályát építettünk, ami a vártnál nagyobb sikert és kihasz-
náltságot eredményezett.

A labdarúgás edzés, versenyeztetés folyik tovább. Õsztõl több
csapattal is indulunk Bozsik versenyen és nagy erõfeszítések foly-
nak végre a felnõtt csapat építésében is, amit szintén szeretnénk
õsztõl megyei bajnokságban indítani. A Szalk K.S.E. továbbra is
várja a sport szerelmeseit a sorai közé, szinte 0-tól a 100 éves ko-
rig! A pálya építése is folyik tovább, tavasz folyamán a lelátókra be-
építésre kerülnek az ülõkék, amiket a Puskás Ferenc stadionból
vásárolt meg az egyesület, egy támogató anyagi hozzájárulásával,
amit nagyon köszönünk! Befejezzük továbbá a cserepadok építé-
sét is, amik kulcsszerepet játszanak majd a felnõtt mérkõzéseken
is! Újabb fásítás, labdafogóháló csere és egyéb teendõk még van-
nak, de szépen lassan az idén elkészültnek mondhatjuk a sportpá-
lyát. Hajrá Szalk!

Vinczellér CCsaba

A2016-os év nehezen indult horgászati szempontból. Az ország
horgászható vizeinek a haszonbérleti szerzõdése az elõzõ év vé-
gén lejárt. Az okokat nem tudjuk, de az új szerzõdések megkötése
nagyon vontatottan ment. Egy hónap után sikerült a BÁCSHOSZ-
nak megkötni az új haszonbérleti szerzõdést. Így februártól váltani
lehet Területi engedélyt. A kiesõ egy hónapot úgy kompenzálja a
szövetség, hogy az engedélyek 2017. január 31-ig érvényesek. 

Az egyesület vezetõsége, készülve a 2016-os évre, több hor-
gászversenyt tervez. A gyerekek és a felnõttek külön mérettethetik

meg magukat. Ezen kívül a már hagyományos
tassi falunapi verseny is megrendezésre kerül.
A 2015-ös évben megszervezett gyerek hor-
gász tábor tapasztalatait felhasználva, ebben az
évben az egyesület július 25-31. között, 30 fõvel
ismét megrendezi a tábort.

Ehhez a programhoz és a többi egyesületi te-
vékenységhez szorosan kapcsolódva együtt-
mûködési szerzõdést kötöttünk a Kunszentmiklósi Baksay Sándor
Református Gimnáziummal. Az ott tanuló diákok nálunk is végez-
hetnek önkéntes munkát, ami a sikeres vizsgájukhoz ma már elen-
gedhetetlen. A szalkszentmártoni és a tassi általános iskolásoknak
a horgász szakköri foglalkozásokat ebben az évben is megtartjuk.

A vizeinkben lévõ halak megvédésére keressük a kapcsolatot a
hivatásos halõrökkel. Az egyesületünkben 6 fõ vizsgázott társadal-
mi halõr van, reméljünk, igényelni fogják a segítségünket.

Télen a kormorán szervezett formában való gyérítése is megtör-
tént. Félõ, hogy ha nem tudunk a természetvédõkkel közösen fel-
lépni a kormoránok ellen, akkor vizeinkbõl elfogy a hal! A horgász
engedélyt egyesületünk irodájában: pénteken 14-16 óra, szomba-
ton 9-11 óra között lehet kiváltani.

Sikerben és halban gazdag évet kíván az olvasóknak az egye-
sület nevében: 

Fábián ZZoltán 
elnök

A horgász egyesület köszönti a Hírmondó Olvasóit!



Közelgõ húsvéti ünnepekre szeretnék
egy finom, olcsó, könnyen elkészíthetõ
kalácsot ajánlani. Nincs is annál fino-
mabb, mintha a házi sonka, fõtt tojás, ta-
vaszi retek mellett egy falat puha, fosz-
lós kalácsba haraphatunk.

Hozzávalók:
50 dkg liszt
6 dkg cukor
1 kiskanál só
2 evõkanál olaj
1 tojás

2,5 dkg élesztõ
2,5 dl langyos tej
(+ 0,5 dl tej a kovászhoz)
lekenéshez
1 tojás

A 0,5 dl langyos tejbõl, élesztõbõl, 1
kiskanál cukorból és 1 teáskanál lisztbõl
kovászt készítek, majd a szobahõmér-
sékletû lisztet átszitálom, így levegõ ke-
rül a lisztbe. A kimért 2,5 dl langyos tej-
hez mérem az olajat, hozzá ütöm a to-
jást és a liszthez keverem, amibe már

beletettem a kristálycukrot, sót. A ko-
vászt is hozzá öntöm és kézzel 10 per-
cig dagasztom. Fél óráig szobahõmér-
sékleten letakarva kelesztem, majd
négybe vágom és cipókat gömbölyítek
belõlük. Tíz perc pihentetés után négy
egyforma hosszú rudat sodrok, beolajo-
zom õket majd megfonom és lekenem
felvert tojással. Fél óra kelesztés után is-
mét lekenem tojással és mehet 40-45
percre a 170 fokos sütõbe. Jó étvágyat
hozzá!

Mészáros SSzilvia
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Receptmánia – Konyha

HHúússvvééttii ffoosszzllóóss kkaallááccss,, aahhooggyy mmii sszzeerreettjjüükk

Kedves OOlvasók!
Ebben a rövid cikkben szeretném az Önkormányzati Kony-

ha mûködésével kapcsolatos változásokról tájékoztatni a köz-
ség lakosságát. 

A konyha jelenleg 340–360 fõ étkeztetését biztosítja na-
ponta a településen. Összetételét tekintve a 3 évestõl a 90
éves korig van étkezõnk.

Az utóbbi két évben fiatalodott a személyzet: egy gépkocsi-
vezetõt, valamint a két nyugdíjba vonuló szakácsnõ helyére
két szakképzett munkaerõt vettünk fel.

A konyha munkáját szigorú hatósági, egészségügyi elõírá-
sok szabályozzák. Ezek közül kiemelten fontos a 37/2014. (IV.
30.) EMMI rendelet, melyet 2015. szeptember 1-tõl kötelezõ
alkalmazni.

A rendelet néhány pontját szeretném kiemelni:
(2) Ételkészítéshez az MSZ-01-10007 számú szabvány

szerinti, kizárólag jódozott konyhasó használható.
(3) A tálalókonyhán az ételhez só, illetve cukor nem adható.
(4) A só vagy cukor kihelyezési, illetve átadási helyén jól ol-

vashatóan fel kell tüntetni az „A túlzott só- és cukorfogyasztás
szív- és érrendszeri betegségekhez, elhízáshoz és cukorbe-
tegséghez vezethet!” szövegû figyelmeztetõ feliratot.

A fenti figyelmeztetés – ellentétben a köztudatban elterjedt
megítéléssel – nem azt jelenti, hogy ezentúl íztelen lesz az
étel, hiszen a sót különbözõ, úgynevezett zöldfûszerekkel pró-
báljuk helyettesíteni, mint pl. lestyán, rozmaring, vasfû.

Jelentõs változás a gyermekétkeztetés terén, hogy a napközis
gyerekek mellett a Gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ

iskolások is ingyenesen, háromszori étkezésben részesülnek. Az
egyszeri meleg étel mellett kapnak tízórait és uzsonnát is. A há-
romszori étkezésben részesülõ gyerekek számára a konyhának
biztosítania kell a napi kalcium- és energiaszükségletük 75%-át.
Ez jelentõs plusz költséget jelent az önkormányzat részére. Terve-
ink között szerepel az Iskolatej program visszaállítása.

Szintén nagy változás a 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vénynek az ingyenes óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése ér-
dekében történõ módosítása, mely szerint azoknál a családoknál,
ahol az egy fõre esõ jövedelem nem éri el a nettó 89.408 Ft-ot, in-
gyenesen háromszori étkezésben részesül a gyermek az óvodá-
ban. A törvény 2015. szeptember 1-tõl hatályos, ennek köszönhe-
tõen a szülõk kb. 90%-ának nem kell fizetni az ellátásért.

2016. március 1-tõl változtak a térítési díjak:
– iskolai napközi: 420 Ft/nap
– iskolai menza: 310 Ft/nap
– óvodai napközi: 370 Ft/nap
– kedvezményes közalkalmazott: 400 Ft/nap
– vendégebéd: 600 Ft/nap
A2013. évi nagy felújítás óta is folyamatosan fejlesztjük a kony-

ha technikai felszereltségét: kaptunk egy nagy teljesítményû bur-
gonyahámozót, új fagyasztót, valamint egyéb fogyó eszközöket.

2016-os terveink között szerepel a légtechnika korszerûsí-
tése, evõeszközök, hûtõberendezés beszerzése, valamint a
dolgozók munkakörülményeik javítása, a színvonalas szolgál-
tatás érdekében.

Vizi ZZsuzsanna
élelmezésvezetõ
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Napsugár Családi Napközi

Napsugár Családi Napközi (bölcsi) egy éve 2015. február 4-én
nyitotta meg kapuját. Akisgyermekek (20 hetes kortól – 3 éves korig)
napközbeni ellátásában segít azoknak a családoknak, ahol az édes-
anya visszatér munkahelyére. Az elnyert pályázati támogatásnak kö-
szönhetõen 2015. október 31-ig térítési díj nélkül költségmentesen
tudtuk fogadni a gyermekeket. Ebben az idõszakban maximális (7 fõ)
kihasználtsággal mûködtünk. Nyár végén az óvodába induló két
gyermek helyére fel tudtuk venni a várólistáról két csemetét. Nagy
szeretettel fogadtuk Õket, pár nap alatt beilleszkedtek a családi nap-
közi életébe, megismerték az új környezetet, kezdett kialakulni a bi-
zalmuk – kötõdésük a kisgyermeknevelõk és a kis-társaik felé.

Aszép hosszú õsz folyamán, amennyire az idõjárás engedte, az
udvaron töltöttük a délelõttöket, megfigyeltük a madarak vonulását,
színes faleveleket és õszi terméseket gyûjtöttünk, majd ezeket fel-
használva kézmûves foglalkozásokon ragasztottuk, felfûztük, bá-
bokat készítettünk. Az öreg diófák alatt diót szedtünk, amit megtör-
tünk és megkóstoltuk, leszüreteltük a bio almát, ami ládába, majd
a pincébe és naponta a gyerekek asztalára került. A csipkebokor-
ról ügyesen szedték a kicsik a pici kezükkel a csipkebogyót, vi-
gyázva, hogy a tüske ne szúrja meg a õket. Télen finom tea készült
ebbõl, amit mézzel ízesítettünk. Természetesen közben megbe-
széltük a színeket, formákat, minden tevékenységhez és az év-
szakhoz kapcsolódóan mondókáztunk, daloltunk, verset mond-
tunk, a nagyobb gyerekek meg is tanulták.

2015. november 01-tõl önfenntartóként mûködünk, állami támo-
gatásban nem részesül a családi napközi, ezért a szülõknek költ-
ségtérítési díjat kell fizetni. Ezek után csökkent létszámunk, több
család nem tudta kifizetni a térítési díjat, még annak ellenére sem,
hogy Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselõ-testü-
lete megszavazta, hogy 3 hónapig (2016. 01. 31-ig) vállal támoga-
tást (a térítési díj 19%-át és az étkezés összegét) a családok szá-
mára. Természetesen ez a támogatás, csak a szalkszentmártoni
lakosokra érvényes, illetve, ha valamelyik szülõ Szalkszentmárton-
ban dolgozik.

Kis létszámmal, de annál nagyobb szeretetben kezdtük meg az
„új idõszámítást” a családi napköziben. Örömmel készítettük a kis
lámpásokat, és meseszerûen megismerkedtünk Szent Márton éle-
tével dalok és versek útján. Szülõkkel együtt részt vettünk a lám-
pás felvonuláson és az ünnepségen.

Dalokkal, versekkel, mesékkel vártuk a következõ évszak, a tél
beköszöntét. A jóságos Mikulást sok-sok dallal és verssel köszöntöt-
ték a gyerekek, aki cserébe ajándékot osztott és velünk tízóraizott.

A Bóbita Óvoda vezetõjének kedves meghívására részt vettünk
a Mûvelõdési Házban egy vidám-zenés mûsoros délelõttön az ovi-
sokkal együtt.

Karácsony ünnepére zenehallgatással, mézeskalács-készítés-
sel, énektanulással, a kis Jézus születése történetének és az Õt
körülvevõ személyek megismertetésével készültünk. Az “angya-
lok” segítségével megérkezett a szép karácsonyfánk, az ajándé-
kokkal, a meghívott vendégekkel együtt igazán családias ünne-
pünk volt. A meghitt hangulatot és az énekek zenei hátterét egy
édesapa biztosította a gitárjával.

Bezerédi Imikét köszöntöttük közelgõ születésnapján és elbú-
csúztunk tõle, januártól óvodás lett.

Az új év meghozta a hóesést a csemeték örömére. Azonnal hó-
embert építettünk, majd a szánkó is elõkerült. A kis forgalmú utca
és az idõjárás is megengedte, hogy két délelõtt is szánkózzunk. A
sószoba jótékony hatását is kihasználtuk mindennap, szívesen
csúszdáztak, vagy “só-homokoztak” a gyerekek.

Jenei Tamara 3 éves lett. A születésnapján tortával, verssel, lu-
fival köszöntöttük és egész nap buli volt.

Farsangra készültünk dalokkal, versekkel, dekorációkkal, zené-
vel és tánccal.

Nem csak a telet búcsúztattuk, Tamarát is, aki februártól óvodá-
ba jár.

Az új kisfiú érkezéséig Németh Szabolcs napokon keresztül hi-
ányolta „kisbarátját”, Tamarát. Egy héttel késõbb egy új kislányt is
köszönthettünk, akinek Szabolcs nagyon örült.

A következõ jelentkezõ egy kisfiú, napokon belül érkezik hoz-
zánk, így a létszám 4 fõ, lesz. (Mindenki a szomszéd településrõl
érkezik.)

Egy jelentkezõ van március végére. Õ szalkszentmártoni, és
már csak 2 szabad hely maradt szeptemberig.

Szeretettel várom az érdeklõdõ szülõket és a csemetéket!

Homokyné HHornyák AAnikó 
(Tel.: 770/395-334-667)
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Szent Márton-emlékév

A Szent Márton-emlékév kapcsán a Szombathelyi Egyházmegye, a Pannonhalmi Fõapátság
és Szombathely Megyei Jogú Város tartalmas programokat szervez, 

melyekre az alábbi levéllel invitálnak minket:
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Úttörõ hírek

Tél
Folyamatos: támogatók keresé-
se, tagok szervezése
jan.: 2015. évi munkánk értéke-
lése, 2016. évi munkánk terve-
zése.
febr. Táborozás elõkészítése,
szervezése: Csillebérc június
vége, július eleje 20-25 fõ,
Szalkszentmárton német-ma-
gyar tábor 2016. augusztus 18-
23 18+ fõ
febr. 13. Farsang
febr. 19. Zrínyi mat. verseny
Kunszentmiklós.
Téli versenyek, játékok, alko-
tások.
febr. Múltunk Öröksége Alapít-
vány kuratóriumi ülés
dec. eleje Vezetõi tréning Csille-
bércen.

dec. eleje Mi van a puttonyban? –
Cirkusz és program Budapesten
dec. Nyugdíjasaink köszöntése.
Karácsonyi üdvözlet támogató-
inknak.
dec. 31. Óévbúcsúztató a Petõ-
fi-szobornál.
Az év munkájának értékelése, 
A következõ év elõkészítése.

Tavasz
márc. 8. Fiúk-lányok napja
márc. 14. Fáklyás felvonulás   
márc. 15. Koszorúzás, 
márc. Tavasz az erdõn – túra,
Német-magyar tábor elõkészí-
tése 
ápr. Közgyûlés Csillebércen
ápr. Gyógynövények a Pás-
komon
ápr. Iskolanapok: Tavaszi Tar-
ka-barka 

Május elsejei meglepetés
máj. Tavaszi virágesõ játék
máj. Madarak és fák napja
máj. Közgyûlés, tréning Csil-
lebérc.
máj. 30. Gyermeknapi program
Csillebércen.
máj. Múltunk Öröksége Alapít-
vány kuratóriumi ülés

Nyár
jún. Pedagógusnap
jún. Csillebérci játék
A félév munkájának értékelése, 
a következõ félév elõkészítése
Táborozás
Jelentkezni már februárban,
márciusban kell!
Középiskolásokat, segítõ felnõt-
teket is várunk!
Csillebérc Június vége, július
eleje

Szalkszentmárton német-magyar
tábor 2016. augusztus 18-23.
aug. 20. Falunap.

Õsz
szept. Felfedezõ túra a Duná-
nál
szept. 29. Pákozdi csata em-
lékére: koszorúzás, csapat-
gyûlés.
szept. Múltunk Öröksége Ala-
pítvány kuratóriumi ülés
okt. Az õsz színei: Dekorációs
verseny
okt. 6. Emlékezz! Gyertyák,
mécsesek, virágok az Aradi
Vértanúk Emlékmûvéhez. 
okt. 23. Koszorúzás.       
Nov. Halottak napi megemlé-
kezés
nov. Gyûjtsünk csapatunk
múltját õrzõ képeket 

3143. sz. Petõfi Sándor Úttörõcsapat 2016. évi munkaterve

Bevételeinket a farsang, a tagdíjak és tá-
mogatások jelentik. Ezek segítségével tag-
jaink, hátrányos helyzetû társaink vehettek
részt kedvezményesen vagy ingyenesen
programjainkon, melyekre nem tagokat is
szeretettel várunk.

Együttmûködtünk minden olyan közös-
séggel, melyek a gyermekek számára tar-
talmas és hasznos elfoglaltságot nyújtottak.
A Diákönkormányzattal több közös progra-
mot rendeztünk. Karácsonnyi ünnepséget
szerveztünk az iskola, óvoda, egészségügy
nyugdíjasainak és meglepetést is készítet-
tünk nekik. A Múzeum Baráti Kör kiadvá-
nyaival falunkat ismertettük, népszerûsítet-
tük amerre csak jártunk. Falunapunk mûso-
rát családtörténetek felkutatásával tettük
emlékezetesebbé. Rendezvényekre meg-
hívókat készítettünk. Támogattuk az iskola
Tavaszi Tarka-barka mûsorát. Jutalmaztuk
a Tavaszi virágesõ, az Õsz színei verseny
sikeres szereplõit. Május elsején feladatla-
pokkal szórakoztattunk és jutalmaztuk az
ünneplõket. Népszerûsítettük az iskola Ta-
vaszi Tarka-barka, a Múzeum Szeretlek
Magyarország és a Mesélõ Múzeum prog-
ramjait.

Tavaszi virágesõ játék keretében Mada-
rak és Fák napi feladatok is voltak. E játé-
kunkkal a helyi táncos találkozó és a né-
metországi nemzetközi tábor résztvevõit is
szórakoztattuk. A találkozókon sok mód-
szertani anyaggal gyarapodtunk. Eljutot-
tunk júniusban Csillebércre, a gyermeknapi

programra. Indián táborunk Zamárdiban
volt. 15 állandó tagunk és 12 vendégünk
vehetett részt a Tárnok csapatával együtt
szervezett tartalmas programon, ahol meg-
ismerkedtek a környék és Tihany neveze-
tességeivel. Sokat fürödtek, kézmûves-
kedtek, énekeltek, sportoltak, versenyeztek.
Kézmûveskedtek, akadályversenyt, tréfás
vetélkedõket szerveztek. Büszke vagyok
arra, hogy sikerült kinevelnem olyan tábo-
roztatást vállaló kört, akikre a szülõk nyu-
godtan rábízhatják gyermekeiket. Munkáju-
kat ezúton is köszönöm. Tizenhatan vehet-
tünk részt nemzetközi táborban, Németor-
szágban. Sok elõzetes szervezéssel, izga-
lommal készültünk. Módszertani vásárok-
hoz játékos programokat készítettünk az ál-
talunk kedvelt játékokból (Virágesõ, Fiúk lá-
nyok versenye), kézmûves foglalkozása-
inkhoz (kalocsai terítõ, keresztszemes
könyvjelzõ, gumikarkötõ, gyöngyözés)
alapanyagot és ajándékokat vittünk. Köszö-
net mindenkinek, aki ebben segített. A né-
met, ukrán, orosz és magyar gyerekek és
felnõttek 17 napig ismerkedtek Berlinnel és
az ottani táborozási szokásokkal. Mindenki
sok kellemes élménnyel tért haza. Vendég-
látóink ez évben érkeznek hozzánk. Prog-
ramjuk helyszíne: Szigetköz, Balaton után
Szalkszentmárton és környéke lesz. Prog-
ramjuk színessé tételéhez várom a falu öt-
leteit, segítségét is. Koszorúztunk nemzeti
ünnepeinken és a Múzeumban lévõ emlék-
táblánknál. A hõsök szobrainál elhelyeztük

a megemlékezés virágait. Kedvelt progra-
mok: Kerékpáros túrák, a nõnapi program,
a március tizennegyediki fáklyás felvonu-
lás. Megyei, Zrínyi és ABACUS matematika
versenyekre is készültünk. A Fõvárosi
Nagycirkuszba is eljutottunk. Külön köszö-
net jár azoknak, akik immár 13. alkalommal
segítették farsangunk szervezését. Csapa-
tunk életérõl faliújságokon és munkánkat,
terveinket bemutató szórólapunkon tájé-
koztattunk. Külön öröm, hogy falunk Kisbí-
rójában, a Petõfi népében mások írtak ró-
lunk elismerõ sorokat. Munkánkat segítõ
pedagógusainkat íróeszközökkel ajándé-
koztuk meg. Támogatóinknak karácsony
elõtt üdvözlõlapot küldtünk, melyen megkö-
szöntük segítségüket. Közgyûléseken, ve-
zetõi találkozókon csapatunkat képviseltük.

Köszönetet mondunk 108 tagunk nevé-
ben mindazoknak, akik segítségével, támo-
gatásával sokszínû programjaink megvaló-
sulhattak. A segítõ szülõknek, pedagógu-
soknak, falunk Önkormányzatának és Kép-
viselõ-testületének. A Szalkszentmártoni
Petõfi Sándor Általános Iskola vezetõinek,
dolgozóinak, Diákönkormányzatának és a
Szülõk Közösségének. A Mûvelõdési Ház
dolgozóinak. A helyi Takarékszövetkezet-
nek, az OTP-nek, helyi vállalkozóknak, a
Dunavecse ÁFÉSZ-nek. A Petõfi Múzeum-
nak és Baráti Körének. a Magyar Úttörõk
Szövetségének, a Grund Klubhálózatnak, a
Magyar Pedagógiai Társaságnak és a Múl-
tunk Öröksége Alapítványnak.

Úttörõk a barátságos harmadik évezredért
3143. sz. Petõfi Sándor Úttörõcsapat Szalkszentmárton 2015. évi munka rövid bemutatása
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Aktualitások

KKéépprriippoorrtt

2016     Fontos tudnivalók! 2016

Ez évben is igény szerint lehet: mozi,
színház, uszoda, akadályverseny, rókava-
dászat, vetélkedõk, helyi túrák, találkozók,
dal- és játéktanulás, pályázatok, versenyek,
kérhetõk külföldi levelezési címek stb. 

Tag lehet: mindenki, aki az éves tagdíjat
(300 Ft) eljuttatja a csapatvezetõnek. Õk
nem csak a mi programjainkon, hanem
egyes központi programokon is kedvezmé-
nyesen, illetve ingyenesen vehetnek részt. 

Támogató lehet: mindenki, aki program-
jaink elõkészítésében vagy lebonyolításá-
ban segít, vagy anyagi támogatást nyújt,
vagy versenyeinket, farsangunkat (február
13-án, szombaton délután 2 óra, Mûvelõdé-
si Ház) tombolával, munkával, üdítõvel, sü-
teménnyel vagy egyéb módon segíti, támo-
gatja.

Kerner EErzsébet 
csapatvezetõ

Jön! A PPeettõõffii SSáánnddoorr EEmmlléékkkkiiáállllííttááss különleges finomságra
hívja fel az Olvasók figyelmét az ÉÉddeess ÁÁlloomm ccuukkrráásszzddaa

jóvoltából: újdonság, saját márciusi finomságunk!

Kokárda-kkocka
Édes, friss, gyümölcsös-túrós sütemény.

Érdeklõdj és add le elõrendelésed!
Kokárda-kocka kóstoló a Március 15-i Ünnepség keretein belül!

Nõnap alkalmából minden
kedves hölgy olvasónkat
szeretettel köszöntjük!

Millei LLajos

Nõnapi sszócsokor
(részlet)

Mivé iis llenne nnélkületek aaz éélet?
A sszületés aa ccsodát kkinek kköszönné mmeg?
Kit hhívna aa ggyermek ccsacsogva aanyának,

ki kkeresne ggyógyírt eezer ffájdalmának?
Ki vvigyázná áálmát, kki llesné llépteit?

Ki mmutatná mmeg nneki aaz éélet ffényeit?
Ha ffelnõ aa ggyermek, éés fférfi llesz eegyszer,

kihez ffohászkodna éégõ sszerelemmel?
Kiért jjönne llázba? KKiért mmenne ttûzbe?
A ccsillagos eeget eegyenként bbetûzve.

Kit hhívna ddrágámnak, kkit óóvna, vvédene,
míg vvér ddalol sszívében, ss mmozdul aa kkét kkeze?

Kihez ttársítaná aaz éélet éértelmét?
Kivel llenne bboldog, mmíg ttart aa fföldi éébrenlét?

Nyugalmat aa fföldön kkitõl rremélhetnénk?
Ha TTi nnem llennétek, mmi ssem éélhetnénk.

Könyvtár –– IInfo ssuli

Könyvtár –– MMagyar KKultúra NNapja

Folytatás a következõ oldalon.
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Képriport 

Könyvtár

Farsang

Felsõ ttagozat eegyéni 11. hhelyezett: CCzigler DDorinaAlsó ttagozat eegyéni 11. hhelyezett: KKovács MMilán

Túró RRudiCountry

Olvasni ööröm Farsangi kkészülõdés
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