
V. évfolyam 2. szám, 2016. szeptember Az újság fejlapot Fodor Eszter tervezte.

Szeretném bemutatni az elmúlt idõben történt, telepü-
lésünket érintõ fontosabb eseményeket, fejlesztéseket.

Áprilisban kezdtük el a járda építését a Vecsei út és
a Duna utca között, melyet a hivatal dolgozói és a köz-
munkások készítettek el. Párhuzamosan folytak a ká-
tyúzási munkálatok a Munkás, a Zrínyi és a Kossuth ut-
cában. Tudom, hogy ez a kátyúzás csak átmeneti meg-
oldást jelent, de amíg nem sikerül az utcákat leaszfal-
tozni, addig így próbáljuk járhatóbbá tenni a közutakat.
Az árkok kitisztítása, átereszek beépítése állandó el-
foglaltságot jelent a tavaszi általános nagytakarítás
mellett. Itt szeretném megemlíteni, hogy Bukodi István-
tól egy közel 500.000 Ft értékû fûnyíró traktort kapott az
Önkormányzat, köszönjük Pista bácsi!

Ha már szót ejtettem az aszfaltozásról, ide kíván-
kozik, hogy sor került a Szabadság utca, Alkotmány út
középsõ része, valamint a Bacsó Béla utca elejének a
leaszfaltozására. Egy idõben az aszfaltozással elkez-
dõdött a piactéri buszmegálló kiépítése is. Ezek a
munkák mintegy 24,2 millió Ft-ba kerültek, de megér-
te, mert így biztonságosabbá vált az utcákban a köz-
lekedés. Az iskolai, valamint a tõle 300 méterre lévõ
húsbolt melletti buszmegállókat a piactérivel váltottuk
ki. Így az utasoknak biztonságos le-, illetve felszállási
lehetõséget teremtettünk a falu központjában.

Május elsején újra egész napos rendezvények vol-
tak a körtóban és a mûvelõdési háznál. Néptáncosaink
szokásukhoz híven kitettek magukért a májusfaállítás-
sal, valamint a szemet gyönyörködtetõ táncmûsoruk-
kal. Köszönjük nekik!

(Folytatás a 2. oldalon)

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!

Szeretettel üdvözlöm a
Szalkszentmártoni Kisbíró

Olvasóit!



A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
által kiírt pályázat egyik nyerteseként
községünk Közlekedésbiztonsági díjat
kapott, melynek keretében a gyerekek
szimulátorokon gyakorolhatták a biz-
tonságos közlekedés elemeit. Moped
vezetéssel, kerékpáros ügyességi ver-
sennyel tették még változatosabbá az
egész napos programot. A megrende-
zésben és a szakszerû lebonyolításban
a kunszentmiklósi kapitányság rend-
õrei, polgárõreink és a helyi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület tagjai vettek részt,
köszönjük a munkájukat!

Homokpusztán újra összejöttek a ré-
gi barátok, rokonok az immár hagyo-
mányos homokiak találkozóján. Bográ-
csozás, jókedvû beszélgetések, zene,
tánc tette újra emlékezetessé a napot!
Jó látni, hogy mennyire összetartó kö-
zösség a régi homokiak társasága, pél-
da lehet mindenki számára.

A gyermeknapon raktuk fel a 2015.
január óta született 26 gyermek nevét
az életfára, melyet Bakos Gyula szob-
rászmûvész készített, a neveket tartal-
mazó levelek pedig Fenyvesi András
mûvész úr alkotásai, köszönet érte
mindkettõjüknek!

Mint cikkem elején írtam, a Szabad-
ság utca leaszfaltozásáról, most pedig a
járda elkészítésérõl tudósítom Önöket.
Így most már könnyebb lesz megközelí-
teni az óvodát, feltéve, hogy nem állnak
az úton, a járdán a régi mintára, a szülõk
gépjármûvei! Figyeljünk egymásra, ne
akadályozzuk a közlekedést, hagyjunk
helyet a másiknak, a kukás autónak is!

Még mindig útépítés: a Béke utca és
a Vásártér közti utat Németh Andrea
100.000 Ft-os támogatásával és saját
erõbõl tettük szilárd burkolatúvá, kö-
szönet a támogatásért!

A június 4-i Trianoni országcsonkí-
tásra emlékeztünk, Tóth Péter és vers-
mondó csapata nagyon színvonalas

mûsort adott a mûvelõdési házban.
Végre bekapcsolták a közvilágításba a

Dankó utcai és a Vasút utcai új felszere-
lésû lámpatesteket, valamint a Hõsök te-
re melletti útszakasz is fénybe borulha-
tott. Egy régi adósságot sikerült orvosolni.

Június 12-én Szombathelyen volt a
Szent Márton püspök születésének
1700. évfordulója alkalmából rendezett
Kárpát-medencei Szent Márton nevét
viselõ települések találkozója, melyen
természetesen Szalkszentmárton dele-
gációja is részt vett.

Egy hétre rá Szombathelyen kapta
meg községünk a Polgárõr Település
címet Pintér Sándor belügyminiszter
úrtól. Így ismerték el a szalki polgárõrök
lelkiismeretes munkáját és kaptak
100.000 Ft-os mûködési támogatást.
Csak így tovább!

A hagyományos múzeumok éjsza-
kája rendezvényre mintegy 180 vendég
fellépõ érkezett Ráckevérõl, Szigetha-
lomról és Kunszentmiklósról. Az egész
napos rendezvényen mindenki jól érez-
hette magát a változatos mûsoroknak
köszönhetõen. A múzeum dolgozói ha-
talmas munkát végeztek, köszönet érte
Pápai Gabriellának, Kiss Attilánénak
valamint Sóbujtó Klárának!

A nyár folyamán végeztük el a szo-
kásos karbantartási, festési munkálato-
kat az óvodákban, az iskolákban és a
konyhán. Volt mit csinálni ebben az év-
ben is. A Rákóczi utcában járdát kellett
építeni, mert a régi állandóan víz alatt
állt és az iskolásoknak ki kellett menni-
ük a közútra és ezt a balesetveszélyes
helyzetet így tudtuk megszüntetni.

A Fõ úton is folytatni fogjuk a járda-
építést a vasút felé.

Elkezdõdött a Vecsei úton lévõ 3 db
pedagógus szolgálati lakás fürdõszo-
báinak teljes körû felújítása 2 millió Ft
értékben. Mikor ezt a cikket olvassák,
már be is fejezõdött a teljes körû felújí-
tás: új vízvezeték rendszer kiépítése,
csempézés, padlóburkolás, festés, tel-
jes szerelvényezés a fürdõszobákban!

Az augusztus 20-i falunap díszven-
dégei a testvértelepülésünk, az erdélyi
Felsõboldogfalva delegációja volt, 9-
en érkeztek hozzánk egy hosszú hét-
végére Sándor József polgármester úr
és Borbély István alpolgármester úr
vezetésével.

Ez évben ünnepeltük a testvértele-
pülési kapcsolat 75. évfordulóját. Na-
gyon örültek a baráti fogadtatásnak és

a falunap nívós mûsorszámainak. Külö-
nösen nagy hatást tett rájuk a finom
szalki birkapörkölt, nagyon dicsérték. Itt
szeretném megköszönni a pörköltfõzõk
munkáját, valamint megköszönném
Kaszás Veronikának a profi konferálást
és az ügyes mûsorvezetést! Köszönöm
mindnyájuknak!

Az ünnepnapok után folytatódtak a
dolgos hétköznapok a zöldterületek
karbantartásával, parlagfû-kaszálással.

Az 51-es útnál lévõ, Pest felé menõ
buszmegállóhoz világítást szeretnénk
kiépíteni, melynek tervezésével meg-
bíztam egy erre jogosult villamosmérnö-
köt. Remélem, a közeljövõben megol-
dódik ez a probléma is, és végre nem
kell a sötétben az 51-es úton botladozni
a buszmegállóhoz.

Egy másik régi problémát is szeret-
nék orvosolni egy lakossági építési tör-
melék lerakó kialakításával. A Földhiva-
tal jóváhagyásával megtörtént a lerakó
5.000 m2-es területének kijelölése a ter-
melõszövetkezet traktormosójánál lévõ
dûlõúton a Vadas csatorna felé. Jelen-
leg a nádas lekaszálása és ezután a te-
rep rendezése a feladat. Bízom benne,
hogy rövid határidõn belül megkapjuk a
szükséges engedélyeket és így bizto-
sítva lesz a lakosságnak az építési-
bontási törmelék lerakása. Nem sze-
méttelep lesz!

A közmunkások által a nyári idõszak-
ban gyártott 32.000 db térkõ és szegély-
kõ felhasználásával járdát építünk a Kis
közben a kínai boltnál. Ugyanazok rak-
ják le a lapokat, akik gyártották. Itt még
soha nem volt járda, most lesz!

Az új buszmegálló szeptember 1-tõl
mûködik, Piactéri megálló néven.

90 éves születésnapjukon köszönt-
hetjük: Holkó Ferencet (szeptember 11-
én), Tóth Gábort (szeptember 17-én),
majd Czuczor Bálintot (október 17-én).
Isten éltesse õket még sokáig szerette-
ik körében!

A kellemes szeptemberi, szinte nyári
idõ bizonyára jó hatással lesz a betaka-
rításra és minden gazdálkodó jó minõ-
ségû terménnyel gazdagodhat az õsz
végén. Kívánok ehhez mindenkinek jó
egészséget, bõ termést!

Cikkem végén hívok mindenkit az
október 23-i Nemzeti Ünnepünkre, a
forradalom 60. évfordulójának méltó
megünneplésére a mûvelõdési házba!

Káposztás Tibor
polgármester
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(folytatás az 1. oldalról)

Szeptember elsejétõl Fenyvesi András
újra felügyeli az iskola elõtti átkelést
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Anyakönyvi hírek
Születések

Udvardi Natasa 2016. 02. 20. a.n.: Fekete Klaudia
Sztojka Rómeó 2016. 02. 20. a.n.: Sztojka Diána Regina
Szegedi Botond 2016. 02. 23. a.n.: Valkai Mónika
Nagy Petra 2016. 03. 03. a.n.: Szabados Katalin
Pádár Lia Leila 2016. 04. 27. a.n.: Márton Angéla
Nagy Dorka 2016. 07. 15. a.n.: Bánó Zsuzsanna
Jáger Milán 2016. 07. 21. a.n.: Ratkovics Regina
Kerner Csenge Napsugár 2016. 08. 14. a.n.: Hacsa Brigitta
Turóczi Ajnácska Sára 2016. 08. 30. a.n.: Ákos Nikolett

Házasságkötések
Varju Attila Imre és Svercsics Györgyi 2016. március 4.
Kiss Viktor és Tóth Terézia 2016. április 23.
Béki Dávid és Kaszala Pálma Nóra 2016. május 7.
Jenei Károly és Rózsa Mariann 2016. május 12.
Sarkadi József és Nagy Tímea 2016. május 14.
László Tamás Zoltán és Kovács Judit 2016. május 14.
Damásdi Sándor és Õsi Anna 2016. május 14.
Saly Gábor Richárd és Nagy Anita 2016. május 21.
Turóczi Sándor és Ákos Nikolett 2016. május 30.
Krisztián Attila és Barkóczi Alexandra 2016. június 4.
Klein Antal és Gyurkovics Andrea Csilla 2016. június 17.
Gonda Imre és Szabó Mária Katalin 2016. július 4.
Somogyi Péter és Kránicz Mónika 2016. július 16.
Karpov Alekszandr Vitaljevics és Tóth Brigitta 2016. augusztus 1.
Sebetka Gábor és Jenei Ágnes Klára 2016. auguszt. 12.
Farkas Balázs és Kácser Diána 2016. auguszt. 13.
Czompó Gábor és dr. Tóth Zsuzsanna 2016. szept. 3.

Elhunytak
Kovács Józsefné (1957. 01. 30.) Elhunyt: 2016. 02.13.
Gudman Jánosné (1940. 03.15.) Elhunyt: 2016. 03.03.
Mikus István (1958. 07. 09.) Elhunyt: 2016. 03.14.
Meleg Istvánné (1937. 07. 05.) Elhunyt: 2016. 03.16.
Fokt Andrásné (1928. 09. 11.) Elhunyt: 2016. 03.19.
Jenei Ferenc (1966. 04. 01.) Elhunyt: 2016. 03.29.
Sümegi János (1943. 03. 11.) Elhunyt: 2016. 04.08.
Beszteri Kálmánné (1927. 03. 07.) Elhunyt: 2016. 04.14.
Kovács Pál (1959. 08. 22.) Elhunyt: 2016. 04.14.
Verebes Károlyné (1952. 12. 06.) Elhunyt: 2016. 04.17.
Kniesz Jánosné (1963. 01. 28.) Elhunyt: 2016. 05.03.
Szanka Roland (1977. 07. 19.) Elhunyt: 2016. 05.04.
Lövei Lászlóné (1932. 09. 19.) Elhunyt: 2016. 06.06.
Langó István (1965. 09. 22.) Elhunyt: 2016. 06.14.
Csonka Lajos (1955. 10. 22.) Elhunyt: 2016. 06.17.
Réti Ferencné (1922. 07. 17.) Elhunyt: 2016. 06.25.
Stiaszny Lajos (1949. 01. 26.) Elhunyt: 2016. 06.25.
Jakab Imréné (1954. 05. 09.) Elhunyt: 2016. 06.26.
Dr. Tiringer Csaba György (1962. 09. 05.) Elhunyt: 2016. 07.07.
Kelemen Mihályné (1931. 01. 18.) Elhunyt: 2016. 07.12.
Horváth Attila (1970. 04. 01.) Elhunyt: 2016. 07.30.
Morzsa Tibor (1996. 06. 02.) Elhunyt: 2016. 08.10.
Seiben László Mihályné (1944. 09. 05.) Elhunyt: 2016. 08.20.

Önkormányzati hírek
Márciusban úgy döntött a Képviselõ-testület,

hogy pályázatot nyújt be a TOP-4.1.1-15 Egészség-
ügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése címû pá-
lyázati felhívásra. Miután idõszerû az orvosi rendelõ
hõszigetelése, a tetõ cseréje és orvosi mûszerek be-
szerzése, bízunk a pályázat kedvezõ elbírálásában.

2016. augusztus 31-én Szalkszentmárton Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határo-
zott, hogy csatlakozik a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelõanyag-vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítõ támogatás igénylésével kapcsolatos pá-
lyázati lehetõséghez, melynek keretében barnakõ-
szénre pályázik és biztosítja a szállítási költségeket.

Augusztusban felülvizsgálta a testület az étkezési
térítési díjakat és a vonatkozó szabályokat, melynek
köszönhetõen megalkotta a 11/2016. (IX. 1.) önkor-
mányzati rendeletet a gyermekétkeztetési és egyéb
étkezési térítési díjakról. Fontos, hogy változott a be-
fizetés helye. Ezentúl a Szalkszentmártoni Polgár-
mesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjánál (Takács Ve-
ronika és Budai Ingrid ügyintézõknél) fizethetik be a
térítési díjakat havonta elõre, minden hónap 10.
napjáig személyesen vagy átutalással az önkor-
mányzat számlájára.

Amennyiben a kötelezett jövedelmi és vagyoni vi-
szonyai indokolttá teszik, a személyi térítési díj csök-
kenthetõ a 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet
alapján, mely a hivatkozott rendelet 5. melléklete
szerinti formanyomtatvány benyújtásával kérhetõ.
Személyi térítési díj kedvezményre jogosult az a
személy, akinek családjában az egy fõre jutó jövede-
lem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 350%-át nem haladja, meg és nem áll
fenn étkezési térítési díj tartozása. Ebben az eset-
ben a személyi térítési díj kedvezmény a mindenko-
ri térítési díj 25%-a.

Ezúton szeretném felhívni mindenkinek a figyel-
mét a hivatal ügyfélfogadási rendjének a betartásá-
ra. Ez közös érdekünk, ugyanis a legtöbb ügyfél
szeretné, ha minél elõbb elintéznénk az ügyét. Amíg
viszont az ügyfeleket fogadjuk, nem tudjunk feldol-
gozni a beérkezõ kérelmeket, megkereséseket.
Ezért kérek mindenkit, hogy az alábbi táblázatban
megjelölt idõpontokban keresse fel a polgármesteri
hivatalt ügyintézés végett. Köszönöm a megértést
és az együttmûködést.

Októbertõl megújul településünk honlapja, mely
frissített tartalommal és új külsõvel várja a látoga-
tókat! www.szalkszentmarton.hu

Halászné dr. Borbély Anett jegyzõ

hétfõ kedd szerda csütörtök péntek
délelõtt délelõtt délelõtt délelõtt
800-1200 800-1200 800-1200 800-1200

délután délután
1300-1600 1300-1600
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Ebben az évben 19. alkalommal került
megrendezésre az augusztus 20-i Falu-
nap.

Az eddigi hagyományokat követve
délben bográcsban fõtt birkapörkölt várta
a Jókai utcába érkezõket.Az önkormány-
zat által szervezett rendezvényhez több
cég kollektívája és civil szervezetek is
csatlakoztak. A fõzõk jó hangulatáról Al-
berczki Sándor és Mezõ Sándor gondos-
kodott.

Szalkszentmárton címeres sapkában
fõztek nekünk: Barna Mihály, Balázs La-
jos, Harsányi Attila, JakabAtti-
la, Kaszás László, Kerner Ist-
ván, Kovács Sándor, Krepsz
Károly, Lengyel Imre, Meleg
István, Pál János, Selyem
Zsigmond, Takács Lajos, Tóth
István. Köszönjük!

A polgármesteri hivatal ud-
varán az önkormányzat meg-
hívott vendégei ebédeltek,
köztük a testvértelepülésünk-
rõl, Felsõboldogfalváról érke-
zett barátaink és a szomszéd
települések polgármesterei.
Az ebédet követõen a helyi
pékség, a Talon-ker Sütõ és
Kereskedelmi Kft. által felaján-
lott finomságokból falatozhat-
tak. Köszönjük, hogy megtisztelték falun-
kat a jelenlétükkel!

A testvértelepülésrõl érkezett delegá-
ció négy napot töltött nálunk.Aházigazda
szerepét a jegyzõ asszony, a polgármes-
ter úr, az alpolgármester asszony és az
önkormányzati képviselõink vállalták.
Kellemes emlékekkel térhettek haza a jó
hangulatú hétvégét követõen.

A Mûvelõdési Ház udvara adott ott-
hont a 14 órakor kezdõdõ ünnepségnek.
A színpad magyaros díszítése Mészáros
Szilvia és kollegái jó ízlését és kezemun-
káját dicsérte, a színvonalas, egész na-
pos konferálást Kaszás Veronikának kö-
szönhetjük.

A Kiskunsági Vadászkürt Egyesület
tagjainak produkciója nyitotta meg az ün-
nepi mûsort. Káposztás Tibor polgármes-
ter úr ünnepi beszédét követõen a millen-
niumi zászlót Fábián Bálintné zászlóanya
tartotta, melyre a Szalkszentmártoni
Nyugdíjasklub képviseletében Balogh
Károlyné kötött szalagot.

Az új kenyér szentelésénél jelen voltak

a történelmi egyházak képviselõi: Havris
György római katolikus plébános és
Alföldy-Boruss Dániel református lelki-
pásztor, valamint Decsi József helyi gaz-
da, aki a szalkszentmártoni gazdák nevé-
ben adta át az új kenyeret szentelésre.

Polgármester úr külön köszöntette a
felsõboldogfalvi vendégeinket, akik a
színpadon adták át ajándékukat, ami egy
csodálatos fafaragás. Felsõboldogfalva
polgármestere, Sándor József megkö-
szönte a vendéglátást és üdvözölte a
megjelenteket.

A nap egyik fontos eseménye a
Szalkszentmártonért Emlékérem átadá-
sa volt, melyet Bukodi István kapott. A ki-
tüntetéssel fejezte ki az önkormányzat
köszönetét és háláját azokért a jelentõs
adományokért, amiket évek óta kapunk
tõle. Jó egészséget kívánunk és remél-
jük, még számos Falunapon vendégül
láthatjuk!

Megható pillanatokból nem volt hiány,
hiszen ebben az évben hat, 50 évvel ez-
elõtt, Szalkszentmártonban házasságot
kötött pár köszöntése következett.
Kerner Erzsébet olvasta fel a köszöntõ
szavakat, Káposztás Tibor adta át a dísz-
okleveleket.

Jó egészséget és hosszú, boldog
nyugdíjas éveket kívánunk az ünnepel-
teknek:
Csaba Károly és Bak Ilona,
Fülöp István és Szakács Mária,
Harsányi Zsigmond és Kiss Julianna,
Kincses Imre Lajos és Pálfi Julianna,
Majsai Sándor és Turu Erzsébet,
Vizi Gábor és Gyöngyösi Eszter.

A délután folyamán a Szalkszent-
mártoni Petõfi Sándor Emlékkiállítás ivó-
jában az 50 éve házasságot kötött házas-
párok életének egy-egy eseményét, ked-
ves szeretteit, közeli hozzátartozóit bemu-
tató képkiállítást láthattak az érdeklõdõk
Hálószobánk falán� címmel. Köszönjük
Sóbujtó Klárának, Pápai Gabriellának és
Kerner Erzsébetnek az értékes progra-
mot.

AMûvelõdési Ház udvarán kívüli hely-
színeken is jól érezhettékmagukat a ven-
dégek. A Szent Márton téren kalandpark

� euro bungee, játszóház,
óriáscsúszda, rodeó bika, vízi
gömb, vízi dodzsem és trambu-
lin várta a gyerekeket.

Óriási sikere volt a hennafes-
tésnek, csillámtetoválásnak, arc-
festésnek. A programokat az ön-
kormányzat ingyenesen biztosí-
totta a gyerekeknek. Köszönjük
Czuczor Teca, Csurainé Langó
Anna, Gallai Eszter, Kósa Edit,
Kovácsné Miskolczi Hajnalka,
Mizsei Dorina, Nagy Antal
Gáborné, Nagy Petra, Õri Sza-
bolcs, Szand Ildikó és Verebes
Petra munkáját.

A színpadon Szimonidesz
Kovács Hajnalka festõmûvész,

mesekönyv-illusztrátor kiállításánakmeg-
nyitása következett, melyet a Mûvelõdési
Házban tekinthettünk meg. Köszönjük a
nemmindennapi élményt!Amese világá-
ba való kitekintés kiváló bevezetõje volt a
szórakoztató programoknak.

ASzalkszentmártoni Néptánc Egyesü-
let és a Szalki SzederindaNéptánc Egye-
sület másfél órás blokkban, több csoport-
ban adta elõ produkcióját, tovább fokoz-
va a vendégek jó hangulatát. Sikerüket
vastaps tanúsította.

A Rómeó és Júlia címû musical Mer-
cutiója, Bereczki Zoltán 17 órakor lépett
színpadra és a közönség soraiba is.
Több számot, köztük a �Lehetsz király�
címût a vendégekkel együtt énekelt.
Közvetlensége, tehetsége mindenkit el-
varázsolt. Tényleg király volt!

ACozombolis trió pozitív életérzést su-
gárzó számait követõen az akkor még
tartó riói olimpia megnyitója elevenedett
fel elõttünk. A Copacabana brazil tánc
show tagjainak fellépõruhái és fergete-
ges táncuk a dél-amerikai országba repí-

FALUNAP 2016.

A két polgármester



Bukodi István

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselõ-testü-
lete az 59/2016. (V. 25.) határozatával SZALKSZENTMÁR-
TON KÖZSÉGÉRT EMLÉKÉRMET adományozott Bukodi Ist-
ván részére, aki 1932-ben Szalkszentmárton községben szüle-
tett. Fiatalon került Budapestre. Munkával töltött évtizedek után
ment nyugdíjba. Megõrizte az õsi családi házat a Pátyi tó szom-
szédságában. Ma is szeret hazajárni. Mindig haladt a korral:
ahogy falunk fejlõdött, úgy vezették be hozzá is a vizet, telefont,
gázt, vezették el tõle a szennyvizet.

Jó szívvel adott önkéntes adományaira évek óta számíthat a
református egyház, amely hitében megerõsítette, az iskola,
ahol írni, olvasni, számolni tanították, a falu, amelyben felnevel-
kedett. Segítségével is szépült a református gyülekezeti ház.
Gyerekek sokasága örülhet, hogy támogatásával kirándulásra
mehet. Legjobb tanulóink évente átvehetik az általa alapított dí-
jakat. Falunk pázsitjait a tõle kapott nagy teljesítményû fûnyíró-
traktorral tesszük szebbé.
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tettek el bennünket. Mindkét csapat
bevonta produkciójába a közönsé-
get is.

Gyere és álmodj, énekelte a Des-
perado, és mi ott voltunk és velük
álmodtunk�., mert tudtuk, hogy raj-
tunk múlik, hogy lesz-e újra folytatás.
Köszönjük, hogy együtt énekelhettünk
a négyszeres arany- és kétszeres pla-
tinalemezes magyar popzenei együt-
tessel.

Az est fénypontjának tekintett tûzi-
játékot megelõzõen még egy sztár-
vendég látogatott el hozzánk, Kö-
kényAttila személyében. Kicsi, gyere
velem rózsát szedni, Nincs semmi
másom � csendült fel 2010 legjobb
férfihangja elõadásában. Szinte nem
volt olyan vendég, aki ne énekelt vol-
na vele. Sokaknak csalt könnyet a
szemébe az Azért vannak a jó bará-
tok címû dallal.

AJókai utcában felállított sörsátrak-
ban friss sültekkel, hideg italokkal csil-
lapíthattuk éhségünket, szomjúságun-
kat. Kürtõskalácsot helyben is fo-
gyaszthattunk, de akár vásárfiának is
beszerezhettük. Az árusok kínálata
bõséges és szemet gyönyörködtetõ
volt.

A színpadi programokat a Bolyó
Mártonnal kiegészült Dumbfound zár-
ta. BetonBandi Bandája fergeteges
rockkoncertet adott. Köszönjük!

A rendezvény biztosítását már na-

pokkal a buli elõtt megkezdték a
Szalkszentmártoni Polgárõr Egyesü-
let tagjai, akik Kulcsár János körzeti
megbízottal együtt folyamatosan jelen
voltak és vigyáztak ránk.Az egész na-
pos rendezvény zavartalan lebonyolí-
tásában közremûködtek a polgármes-
teri hivatal és az önkormányzat dolgo-
zói, és közfoglalkoztatott kollegáink
valamint �konyhafõnökünk�, Mészáros
Zsuzsa. Mindenkinek köszönjük a pél-
daértékû helytállást!

Legnagyobb köszönet a Falunap
fõszervezõjét Mezõné Kalán Évát ille-
ti, aki már hosszú évek óta szervezi
és koordinálja az egész napos ren-
dezvényt. Köszönjük a több hónapos
munkát, aminek a szüretét augusztus
20-án ünnepeltük. Ebbõl a finom gyü-
mölcsbõl sokaknak jutott, különleges
íze elkísér minket a következõ
Falunapig�

Fõzõk: Kovács Sándor, Krepsz
Károly, Lengyel Imre, Meleg István,
Pál János, Selyem Zsigmond, Takács
Lajos, Tóth István.

Gyerekprogram: Czuczor Teca,
Csurainé Langó Anna, Kósa Edit,
Mizsei Dorina, Nagy Petra, Õri Sza-
bolcs, Szand Ildikó, Verebes Petra,
Kovácsné Miskolczi Hajnalka, Nagy
Antal Gáborné és Gallai Eszter.

A Falunap eseményeit Jenei Edina
foglalta össze, a fotókat Kovács Lász-
ló készítette.

Bukodi István a díjjal

Ezúton szeretnénk megköszönni
támogatóinknak az augusztus 20-i
Falunap megszervezéséhez és

lebonyolításához nyújtott
segítségüket:

3143. sz. Petõfi Sándor Úttörõcsapat, AGRO-
FEED Kft., Bácsvíz Zrt., Bajnóczi Jánosné,
Bakos Gyula, Balogh Zoltánné, Cukor 2002
Kft., Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat,
Dr. Németh Sándor, Dunaföldvári Dunapart
Idegenforgalmi Kft., Dunavecse és Vidéke
ÁFÉSZ Zrt., Dusitrans Bt., Édes Álom Cuki
Kft., Fási és Decsi Bt., Földiné Jenei
Magdolna, Gulyásné Horváth Tünde, Gyalus
István, Gyenes Károly, Gyökeres Gábor,
Halászné Kovács Éva, Horváth Krisztina,
Horváth Lajosné, Horváth Sándorné, Ihos
Lászlóné, Jenei István, Kajári Bt., Kék Duna
Wellness Hotel, Kerner Erzsébet, Kiss
Ferenc, Konkoly Pál, Kósa Edit, Koszta
Mihály, Kovácsné dr. Weisz Boglárka, Kõvári
György, Mészárosné Farkas Edit, Mezeiné
Gulyás Mónika, Nagy Petra, NOVAFILTER
Kft., Orosházi Városüzemeltetési és Szolgál-
tató Zrt., Ozirisz Kft., Pákász Étterem, Petõfi
Sándor Mg. Tsz., Polgárõrség, Siracusa Kft.,
Staub Mihály, Szabó Gáborné, Szabó
Sándor, Szalai István, Szand Ildikó, Szilasker
Kft., TALONKER Kft., Tassi Halászcsárda,
Titán Informatika Kft., Tompa Kft., Vadász-
társaság, Varga Pál, Vasváriné Hõs Mónika,
Vecsecolor Kft., Vipál Bt.

Köszöntések



�Fogom kezed öreg kezemben.
Nem kellenek már szép szavak.
Tudom, mi jár eszedben éppen!
Rég eggyé vált a gondolat! �

(Szûcs Sándor)

Kedves Esztike néni és Gabi bácsi!

Mindketten falunkban születtek, nevel-
kedtek. A kis Gabit gazdálkodó szülei, test-
vérei szeretete vette körül.

A történelem vihara az õ családjukat
sem kímélte: három bátyja �56-ban elhagy-
ta az országot. Õk is küldték az itthoniak-
nak Simándy József elõadásában az �Oly
távol, messze vagy hazám, itt minden-min-
den idegen� kezdetû dalt a Szabad Európa
rádió meg-megszakadó hullámhosszán.

Jó barátaival: Javos Karcsival, Somogyi
Gyurival, Kincses Imrével, Miholics Imrével,
Erdélyi Józseffel, Nagy Lajossal jóban-
rosszban összetartottak. Együtt jártak lo-
csolkodni, és nagy névnapokat tartottak,
ahol szebbnél szebb nóták követték egy-
mást. Gabi jó szakmát tanult. Falunkban
sok tetõ, szerszámnyél dicséri keze mun-
káját. A tsz-ben az építõbrigádban kezdett
el dogozni, majd az irodánál lett karbantar-
tó. Könnyû volt neki, mert csak átlépett a
kiskapun és a munkahelyén találta magát.
A fûtéstõl a kertgondozáson keresztül a hó-
lapátolásig minden munkát lelkiismerete-
sen elvégzett.

A kis Esztike szülei a nagykocsmában
szolgálták ki a szomjas vendégeket, három
gyermeket neveltek fel. Én Gábor-napokon
találkozhattam velük, ahol sok finomságot
ehettünk és mindig jó volt a hangulat.

Esztike néni ápolónak tanult Pesten, de
itthon a Postán dolgozott. Õ volt a telefon-
központos. Ma már múzeumi darab lehet
valahol az a dugdosós tábla, amellyel kap-
csolta a beszélgetni vágyókat. Sok örömet
hozó táviratot is megírt szépen formált be-
tûivel. Nyugdíjba õ is a tsz-bõl ment. A föld-
szinten volt az információs irodája, ahol el-
igazította az érkezõket, kiadta az ebédje-

gyeket� Lakodalmukban ott voltam, a fi-
nom ételekre még ma is emlékezem...

Gabi bácsi járt ugyan tánciskolába, de
táncolni nem szeretett. Azért a menyecske-
táncot a világért sem hagyta volna ki!

Szorgalmas munkával a régi ház helyén
felépítették családi fészküket. Két gyerme-
küket: Gabit és Ágikát nagy szeretetben ne-
velték fel.

Gabi bácsi felnõtt fejjel 4 évig járt gimná-
ziumba, de érettségit mégsem szerzett, mert
csak a szülõi értekezletekre járt el. Három
unokájuk is mindenben számíthatnak rájuk.

Ma is olyanok, akikrõl példát vehetünk:
Szerények, csendesek, jóindulatúak. Tisz-
telik egymást, szépen beszélnek egymás-
sal. Bajban, betegségben segítik, ápolják
egymást, mint ahogy azt szüleikkel is tették.
Nem csak a család fontos számukra, ha-
nem a közösség is. Gabi bácsi presbiter-
ként szolgálja az egyházat is, osztálytalál-
kozókat szervez. Sok komája, rokona van,
mindenkivel szívesen elbeszélget. Nekem
is jólesik, ha huginak szólít�

Kedves bátyám és néném, a további
évekre is sok örömet, boldogságot kívá-
nunk nektek!

***

Kedves Julika néni és Imre bácsi!

Huszárik néninek sok dolga volt a kis Im-
re születésekor. Nem csak õ készülõdött a
világra, hanem egy kislány is. A falu bábája
így oda-vissza járt, hogy világra segítse
õket. Édesapja a háborúban fogságba
esett. Onnan hazatérve blokkokat készített,
dolgozott a tanácsnál is.

Ottrok tanár bácsi szerint is jó tanuló fiú
középiskolába került, érettségizett és tech-
nikusi vizsgát is tett.A jóindulatú és szorgal-
mas Imre tudását a tsz-ben kamatoztatta.
Brigádvezetõ lett, kezdetben a sofõröké,
majd a sóderbánya szerelõié. Munkatársai
megbecsülték, mindenben számíthattak rá.

A kis Julika családja Nagykörtefáról köl-
tözött hozzánk a Tópartra.Apja ezermester,
anyja varrónõ volt. Tõle leshette el kislánya
a varrás tudományát. Készültek is olyan pe-

helypaplanok, amelyek kiállták az idõk pró-
báját nálam is. Mégsem varrónõ lett, ha-
nem a tsz-ben adminisztrátor. Kedvessé-
géért, precízségéért mindenki szerette.

De nézzük közös életüket! Hogyan is-
merhették meg jobban egymást, azt csak
sejthetjük. Az akkori szokás szerint a szé-
pen felöltözött lányok barátnõikkel vasárna-
ponként korzóztak a faluban. A legények
gyönyörködtek bennük. A bálban, ahol
Seiben Laciék húzták a talpalávalót, meg-
táncoltatták õket. Ha moziba, cukiba el-
mentek velük, már reménykedhettek�
Persze sokakat összehozott a TV, amely a
Kultúrban volt.

Két esküvõt tartottak, de csak egy lako-
dalmat. Még Imre bácsi apja is meg volt
elégedve! És telt-múlt az idõ. Felépítették
házukat, felnevelték, tanítatták, fészekraká-
sában segítették fiukat, aki lelkes táboro-
zóm is volt.

Szerették megismerni hazánkat, ezért a
tsz kirándulásairól el nem maradtak volna!

Két unokájuknak, dédunokájuknak gyak-
ran örülhetnek, mert rendszeresen látogat-
ják õket. Unatkozni nyugdíjasként sem ér-
nek rá, mert a két nagy kert mindig admun-
kát nekik. Imre bácsi éjjel-nappal nézné a
meccset, Julika néni olvasgat, szívesen
süt, fõz. Tudja, szerettei imádják a palacsin-
tát, ezért abból mindig sok készül. Finom
leveseit még a szomszédok is dicsérik.

Kívánjuk, sok évet töltsenek szeretteik
körében, örömben és jó egészségben!

***

Kedves Juliska néni és Zsiga bácsi!

A kis Zsiga édesanyja fiatalon meghalt.
Nevelésében a nagyszülõk segítettek, ké-
sõbb Esztike néni is a szárnyai alá vette. A
tisztaság, rend szeretete ekkor ivódott belé.
Az otthonok melegét a kályhákban, a ke-
mencékben, rakott sparheltekben égõ bor-
dó és szár adta. Az iskolában a Szebényi
házaspár tanította az írás, olvasás, számo-
lás tudományára. A sok közös játék, szán-
kózás, foci is a kedvenc gyermekkori emlé-
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Vizi Gábor és neje

Harsányi Zsigmond és neje

Kincses Imre Lajos

Településünkön 50 éve házasságot kötöttek
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kekhez tartozik. Sok nótát megtanult, szé-
pen énekel. A felnõttek a napi munka után
még a részesben is dolgoztak, ahol õ már
gyerekként is tudott segíteni.

A kis Juliskát hat testvérével együtt ne-
velték szülei. Apja lovas kocsival dolgozott,
anyja híresen finom gõzgombócot tudott
készíteni. A lányok közül õ volt a legidõ-
sebb, így a beteg édesanya helyett õ da-
gasztotta, szakította a kenyeret és sütötte.
Aközös lacikemence folyamatos mûködés-
ben volt.Az asszonyok beosztották, hogy ki
mikor sütheti a kenyeret, krumplis pogá-
csát, kelt tésztákat.

Fiatal korukban nagy divat volt a cuháré.
Ez azt jelentette, hogy a mûvelõdési ház-
ban összegyûltek a fiatalok. Az ifjú Zsiga, a
rock and roll király, feltett egy lemezt és
máris indulhatott a tánc� és itt találta meg
végre Juliska az életre szóló szerelmet!
Össze is házasodtak. A násznép lovas ko-
csival jött be az esküvõre. Elöl a hintón a
menyasszony-võlegény, Decsi Pali a võfély,
a koszorúsok, majd a vendégsereg. A me-
netet, hogy a zenérõl el ne feledkezzünk,
Bócz Géza zenekara zárta.

Közös életüket Homokon kezdték. Mun-
kát a tsz adott. Zsiga bácsi volt fejõgulyás,
volt takarmányos, sok állatot felnevelt, gon-
dozott. Szerette, ha a tejes kocsin volt uta-
sa: gyerekeket hozott be a Zöldkeresztbe.
Juliska néni a növénytermesztõ brigádban,
késõbb a Hypo üzemben dolgozott.

Közben született három életrevaló, tisz-
tességtudó, szüleiket segítõ fiuk. Beköltöz-
tek a faluba. A tiszta, rendes ház címet bár-
mikor kiérdemelnék. Híres vendégszerete-
tüknek magam is tanúja vagyok.

Anyugdíjas években Zsiga bácsi a Petõ-
fi Népe rendszeres olvasója. Ha kell, akár
naponta többször is bevásárlókörútra indul.

Kedvenc sorozataikat közösen nézik.
Juliska néni süt, fõz. A szilvás gombóc, a
kelt tészták nagy mestere, amelyeket hat
unokájuk is nagyon dicsér.

Példamutató, ahogy életükben mindig a
család volt az elsõ, de barátaikkal, homoki
szomszédokkal is ápolják a kapcsolatot.
Szívesen mennek a most már hagyomány-
nyá váló HOMOKIAK TALÁLKOZÓJÁRA,
amely tovább színesíti falunk életét.

Örülünk, hogy köszönthetjük õket arany-
lakodalmuk alkalmából. Ma már azt is tud-
juk, hogy a gyerekek, unokák milyen meg-
lepetéssel készültek a nagy évfordulóra.

***
Kedves Ilonka néni és Karcsi bácsi!

A kis Karcsi Fülöpházán született, Mó-
ricz Laci bácsiék szomszédjában nõtt fel.

Édesapja az állami gazdaságban dolgo-
zott és növényvédõsnek, vegyszeresnek
jött a tsz-be. Az ifjú Karcsi volt traktoros,

majd IFÁ-t vezetett. Több szánkódombnyi
sódert vitt a bányából a vasútállomásra az
akkor még kétirányú Bajcsy-Zsilinszky ut-
cán. Munkatársai a mai napig is értékelik,
hogy mindig rendes, megbízható volt.

A kis Ilonka a Fischer hizlaldán túl, a
Gyökeres tanyán innen, az útkaparóházban
cseperedett fel. Szülei szorgalmas, dolgos
emberek voltak három gyermeket neveltek
fel. A jókedvû, mindig mosolygós Ilonka az
iskola legjobb tanulója volt és nem csak jó
tanuló, hanem a falu legszebb lánya is.
Nem csoda, hogy az ifjú Karcsi szeme is
megakadt rajta. És a továbbtanulás helyett
házasságot kötöttek. A lakodalom, ahova
minden barátot, munkatársat meghívtak, a
Takács-féle házban volt. A lakodalom nem
a helyi, hanem a fülöpszállási hagyomá-
nyok szerint zajlott. Az onnan érkezett ze-
nészek remek hangulatot varázsoltak a
menyasszonytánchoz és megismertették
velünk azt a nótát, mely szerint a követke-
zõket kellene tenni: �Piszkáld ki, piszkáld,
ki, piszkáld ki belõle��

Közösen építették fel házukat, ahol két
lányukat is felnevelték. Munka elõtt, munka
után paprikát kapáltak, szedtek, hogy gyer-
mekeik életét megkönnyítsék.

Közben Karcsi bácsi lett a mindenkin se-
gítõ ZSUK-os anyagbeszerzõ, Ilonka néni
pedig bedolgozó varrónõbõl óvodai dajka.
És itt álljunk meg egy szóra, mert érdemes
arra emlékezni, hogy ismerte az anyjáért sí-
ró gyermekek �orvosságát�. Tyúkanyóként
gondoskodott az apróságokról. Munkatár-
sai is nagyon szerették. Ha volt is panasz
rá, csak ennyi: Felkeltett az a néni, aki min-
dig azt mondja: Jó reggelt, itt a tej!

Két lányukat taníttatták, fészekrakásuk-
ban segítették. És elérkeztek a tevékeny
nyugdíjas évek. Kertészkednek, földet mû-
velnek, baromfit nevelnek.

A termesztett zöldségekbõl is sok finom-
ság készül Ilonka néni konyhájában, ahol
mindennek megvan a maga helye. Õ a ha-
bos sütemények mestere, a gyógynövé-
nyek tudósa, és mindez gyermekeik, négy
unokájuk, jó szomszédjaik örömére. Példa-
mutatóan vigyáznak egészségükre is.
Évente járnak gyógyfürdõbe Gyulára.

Ilonka néni hosszú évek óta szívén viseli
a mozgássérültek gondjait. Összetartja õket
és szervezi a karácsonyi összejöveteleket.

Kívánjuk, éljenek még sokáig jó egész-
ségben gyermekeik, unokáik nagy örömére!

***

Kedves Csöpi néni és Sanyi bácsi!

A kis Sanyit és hat testvérét együtt ne-
velték szorgos, családszeretõ szülei. Apja
községi kanász volt. Mégma is emlékezem
arra, ahogy reggelente megszólalt a tülök,
kinyíltak a kapuk és a disznók, malacok út-
nak indultak vagy a Páskomra legelni, vagy
aTriglibe csicsókát túrni. De sok vizet kellett
felhúzni a csordakútból, hogy a sok jószág
szomját olthassa! Este nyitott kapukkal vár-
ták jószágaikat a gazdáik. Már csak egy kis
moslékot vagy kukoricát kaptak. Láttam azt
is, hogy dobozban zörgetett kukoricával
szoktatták a kismalacokat a csordára járás-
hoz.Anyja otthon volt a gyerekekkel, ahogy
mondták: �nem dolgozott�. Ami azt jelenti,
hogy nem volt munkahelye, de a nevelés, a
háztartás és a kert örökös elfoglaltságot je-
lentett számára. Büszke volt arra, hogy ki-
tüntetést kapott, mert öt katonát adott a ha-
zának. Szép, hosszú élete volt: megérte a
100 évet.

A kis Erzsikének, akit mindenki csak
Csöpinek szólított, ikertestvére volt Jutka.
Õk nem hasonlítottak egymásra annyira,
hogy össze lehetett volna téveszteni õket.

Apjuk nagy, erõs szikár ember. Nyaran-
ta cséplõgépnél, napszámba dolgozott,
majd tsz-tag lett. Anyjuk bajban is tudott
megnyugtatóan, elnézõen mosolyogni.
Emlékezetesek a család disznótorai, ahol
húszan is körülülték az asztalt. Az akkori
szokás szerint kóstolót is adott-kapott min-
denki. Így egész télen lehetett friss hurkát,
kolbászt enni. A lesütött töpörtyût, oldalast
nyáron is ki lehetett olvasztani. A füstölt
szalonnának, kolbásznak � beosztással �
ki kellett tartania az újig. Csöpi korán mun-
kába állt: Páskomon a pulykákat gondozta.

Az ifjú Sanyi is szerette � Szunyogh Fe-
ri bácsi tanításai alapján �, értett is az álla-
tokhoz. Talán ez is vonzotta egymáshoz a
két telepi fiatalt.

Csaba Károly és neje

Majsai Sándor és neje



�A juhásznak jól megy dolga� � mond-
ja a nóta, de nem csak terelgeti nyáját hol
az Aládûlûben, hol a Páskomon, hol a Te-
lekben, hanem gondoz, körmöl, gyógyít
is. Ahogy még ma is mondják a faluban:
�Az öreg Majsainak milyen szép a falkája,
pedig egyedül van rá�. Ami igaz is, lett
volna, ha nem számíthatott volna Csöpi
nénire, aki az otthoni munka után felpat-
tant a kerékpárjára és már ment is férjé-
nek segíteni. Rövid ideig a Hypo üzem-
ben dolgozott.

Közben lett családi fészek. Érkezett
rendre a három gyerek, õket taníttatták, fé-
szekrakásukat segítették. Sanyi, Erzsike
és Ildikó is két-két unokával ajándékozta
meg õket. Minden unokájukra büszkék, kü-
lönösen a vízilabdázó fiúra.

Gyakran jönnek meglátogatni a szülõ-
ket, nagyszülõket. A kert terményeibõl, a
saját nevelésû baromfiból készült ételek
várják õket. Az igazi birkapörköltet csakis
Sanyi bácsi fõzheti, a népszerû, asztal kö-
rül szaladgálós rétesnek Csöpi néni a mes-
tere.AMajsai rokonság példásan összetar-
tó. Évente egyszer az ország minden ré-
szébõl hazajönnek, hogy a Majsai találko-
zón ott lehessenek. Az asztalt olyankor
száznál is többen ülik körül.

Kedves Csöpi néni, Sanyi bácsi! Kíván-
juk, sok boldog évet éljenek együtt még bé-
kességben, egészségben!

***
Kedves Marika néni és Pista bácsi!

Pista bácsi gyermekkorában került né-
pes családjával Homokra. Szülei nagy sze-
retetben nyolc gyereket neveltek fel. Ha
kellett, két unokát is szárnyuk alá vettek.

Édesanyja magázta férjét: �Hékám ma-
ga!� volt a megszólítás, ha valamit szere-
tett volna elérni. Mindig nagy rend, tiszta-

ság volt náluk és ezt gyermekeikbe is be-
lenevelték.

A gyerekek itt is korán dolgozni kezdtek
és szorgos, családszeretõ felnõttek lettek.

A fiatal Pista az elsõ szerelmet Rózsiká-
val találta meg, de az élet mostoha volt
hozzájuk: Rózsika fiatalon meghalt és Pis-
ta kis gyermekével özvegyen maradt.

Dunapatajon Marika néni elvesztette fér-
jét és egyedül nevelte kisfiát. A sors mégis
kegyes volt hozzájuk. Pista az erdõgazda-
ságban, Dunapatajon is dolgozott, így meg-
ismerhették egymást. Az ismeretségbõl há-
zasság lett és egy közös gyermek is.

Tudjuk, rájuk nem volt igaz Karinthy Fri-
gyes elhíresült mondása � �Amaga gyereke
és az én gyerekem veri a mi gyerekünket�.

A nagy munkabírású Pista bácsi a tsz-
ben kezdett el dolgozni, mindig ott, ahol
szükség volt rá: volt kanász, dolgozott a te-
henészetben, sóderbányában. De sok só-
dert belapátoltak a vagonokba a fix platós
Csepelekrõl, Zil-ekrõl! Majd jött az erdõ-
gazdaság, és lett ÁFÉSZ-dolgozó. Nyug-
díjba is a helyi Tüzéprõl ment. Innen volt jó
ismeretsége, barátsága kõmûves édes-
apámmal.

Nyugdíjasként sem pihen, éveken ke-
resztül napszámos brigádot szervezett.

Gondja volt a sok állatra, a kertre. Még

ma is mindig siet�
A jó beszédû Marika néni jól választott

férjet, mert õ a háztartás minden csínját-
bínját ismeri. Dolgozott a varrodában, de
leszázalékolták. Betegségei miatt ma is
sok segítségre számíthat párjától, akivel
elválaszthatatlanok: mindenhova együtt
járnak�

Három gyermeküket becsülettel felne-
velték, taníttatták, négy unokájukat is min-
dig szeretettel várják.

Kívánjuk, sok-sok boldog évet éljenek
még gyermekeik, unokáik örömére!

Kerner Erzsébet

Falunk szépkorú polgárai

90 éves

Molnár Ferencné Malom utca
Holkó Ferenc Szõlõ utca
Tóth Gábor Túzok utca
Czuczor Bálint Fõ út

91 éves

Tóth Sándorné Béke utca
Borbély Pálné Hajnal köz
Bálint Lászlóné Túzok utca

93 éves

Kiss Istvánné Malom utca
Dömõk Pálné Kossuth utca

94 éves

Andreanszki Antalné Bajcsy-Zs. utca

95 éves

Szabó Józsefné Munkás utca

97 éves

Pálfi Józsefné Malom utca
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Köszöntések � Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Fülöp István és neje

Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

6086 Szalkszentmárton,
Petõfi tér 17. Tel.: 06 76 539 023

Ügyfélfogadás:
Kedd: 8-12 óráig

Gallai Eszter családsegítõ
Szerda: 8-16 óráig

Gallai Eszter családsegítõ,
Kovácsné Miskolczi Hajnalka
családsegítõ

Csütörtök: 8-16 óráig
Gallai Eszter családsegítõ,
Kovácsné Miskolczi Hajnalka
családsegítõ

Család- és Gyermekjóléti
Központ

6090 Kunszentmiklós,
Damjanich u. 17/d

Ügyfélfogadás:
Kedd: 8-12 óráig

Szabó Krisztina
esetmenedzser

Készenléti ügyelet
telefonszáma:

06 20 364 4540,
mely hívható: 16-8 óráig,
hétvégén: 0-24 óráig.

ACsalád- és Gyermekjóléti Szolgálat az Erzsébet-
program keretében meghirdetett �Mesés nyár vár
ránk� elnevezésû gyermektáborban vett részt a
Balaton partján, Zánkán 2016. július 10-15-ig.

Gallai Eszter



Egy éves lett a felújított községi könyvtár, amely egyúttal
információs és közösségi hely is!

A könyvtár a mûvelõdési ház keretében mûködik, hasz-
nálata nyilvános, a beiratkozás térítésmentes, a beiratko-
záshoz csak személyi igazolvány szükséges. A könyvek
kölcsönzési ideje 4 hét.

A felújított épület és az új bútorzat kellemes környezetet
biztosít a kölcsönzéshez és a helyben olvasáshoz is.

A folyóiratok is kölcsönözhetõek, az állományból hiányzó
könyveket néhány napon belül beszerezzük az �anya-
könyvtártól� könyvtárközi kölcsönzéssel.

Ingyenes szélessávú internetet is biztosítunk a beiratko-
zott olvasóknak.

Rendszeresen bõvül és frissül az állomány, ezért min-
denki találhat magának olyan könyvet, amely érdeklõdési
körének megfelelõ, vagy hobbijához nyújt segítséget. Sze-
retettel várjuk a régi és az új olvasókat is!

Jellemzõ a sokszínûség, minden korosztály megtalálja a
neki való programot�
�Kóstoló� az utóbbi hónapokból:
� volt úti beszámoló �Bueno Camino� címmel,
� kiállítás Csizmadia Klárika selyem festményeibõl,
� a Holló együttes élõ zenés mûsort adott megzenésített
versekbõl,

� kézmûves foglalkozásokat tartottunk alsó és felsõ tago-
zatosoknak,

� könyvtárhasználati órák voltak fõleg a kicsiknek,
� kiállítások készültek az új könyvekbõl: könyvajánló me-
sékbõl, fejlesztõ- és gyermeknevelési szakirodalomból,
romantikus könyvekbõl, útikönyvekbõl, kertészkedéssel
kapcsolatos könyvekbõl, kötelezõ és ajánlott irodalomból

� meseolvasás és -vetítés az ovisoknak,
� játszóház volt havi rendszerességgel szerdán délelõtt,
� a �Ringató� foglalkozásoknak helyszínt adtunk és adunk,
� német táborozóknak vetítési és internetezési lehetõséget
biztosítottunk,

� ízelítõt adtunk a hangoskönyvek használatából felnõttnek
és gyermeknek egyaránt.

Amit folyamatosan biztosítunk:
� helyben olvasás kényelmes körülmények között,
� könyvek-folyóiratok kölcsönzése,

� könyvek házhoz szállítása,
� könyvtárközi kölcsönzés,
� internetezési lehetõség,
� hangoskönyv kölcsönzés,
� gyengénlátóknak �öregbetûs� könyvek,
� selejtezett könyvek vására � �turizási lehetõség�,
� szakirodalom mûsorokhoz tanároknak és gyerekeknek,
� szorgalmi feladatokhoz segítség.
Tervek:

Október 3-tól 9-ig Országos Könyvtári Napok
�Nagy Könyvtári Beavatás� cím alatt különleges progra-
mokat szervezünk a könyvtárban:

� �Zöld könyvtár�,
� �Nagy könyvválasztó�
program,

� �Múltidézõ�,
� �Könyvtári legek�,
� �Mozdulj ki!�
fõcímek alatt különleges
foglalkozások és játékok
lesznek, amelyekrõl részle-
tes tájékoztatást adunk a
könyvtár facebook oldalán!
Számítunk Rád!

Téged is vár a könyvtár!

Csikosné Bozóki Edit
könyvtáros
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Könyvtári hírek

Ünnepelj velünk!

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely (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 nyitva tartása:
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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Óvodai hírek

Hírek a Bóbita Óvodából
Gyorsan elrepült a nyár! Szeptember 1-én elindult az új

nevelési év. A gyermeklétszámok és csoportbeosztások a
következõképpen alakultak:

I-es épület:
Pillangó (nagycsoport) 14 gyermek.
Óvodapedagógus: Tiringerné Gál Erzsébet, segítõje: Vidók
Istvánné.
Mackó (kis-mini csoport) 18 gyermek.
Óvodapedagógusok: Bakosné Somogyi Orsolya, Gergõ
Pálma. Dajka nénik: Horváth Mihályné (Tündi néni), Saly
Andrea.

II-es épület:
Katica (középsõ csoport) 18 gyermek.
Óvodapedagógus: Rimanné Ágoston Zsuzsanna, segítõje:
Szekeresné Pinczés Györgyi.
Margaréta (kiscsoport) 20 gyermek.
Óvodapedagógus: Szabó Sándorné
(Márti néni), Németh Nikolett. Dajka né-
nik: Borbély Zoltánné (Maca), Kovács
Lajosné (Esztike néni).

III-as épület: Újtelep
Nyuszi vegyes csoport 14 gyermek.
Óvodapedagógus: Kuruczné Horváth
Erika. Dajka néni: Kránicz Lajosné (Julis-
ka néni).
Tilli Réka pedagógiai asszisztensként
mind a három épületben segíti a nevelõ-
munkát.

Közmunkás segítségeink: Nagy Esz-
ter, Cziglerné Szabó Anita, Haász Móni-
ka, Oláh Veronika.

A gyermekek nevelése és fejlesztése
az Országos Alapprogram és az óvoda saját Pedagógiai
Programja alapján történik.

A Bács-Kiskun Megyei Szakszolgálat Kunszentmiklósi
Tagintézménye év elején elvégzi a gyerekek szûrését. Ezek
a vizsgálatok felderítik az adott gyerek elmaradását, kiemel-
kedõ területeit.

Ennek tükrében és az óvó nénik tapasztalatai alapján to-
vábbi vizsgálat adhat fejlesztõ foglalkozást, vagy (ami új!)
tehetséggondozást.

A beszédhibás középsõsökkel és nagycsoportosokkal lo-
gopédus foglalkozik.

A sajátos nevelési igényû gyermekeinket gyógypedagó-
gus segíti.

Gyógytestnevelésen orvosi javaslat alapján vehetnek
részt a gyerekek.

Az óvó nénik különféle programokkal szí-
nesítik az óvodai életet, ilyenek például a
bábszínházak, a zenés elõadások, a kirán-
dulások, a táncházak. Emellett a Mûvelõdé-
si Ház és a Petõfi Sándor Múzeum prog-
ramjain is részt veszünk. Ellátogatunk a
Könyvtárba.

Ünnepeinkre szeretettel hívjuk és várjuk
a szülõket, nagyszülõket.

Idén is gyûjtjük a papírt a központi óvoda
udvarán, amit október elején fog elszállítani
a DUNANETT Kft. Az így összegyûjtött
pénzt az óvodai udvarokra fordítjuk.

Alapítványunk sok támogatást kap a he-
lyi lakosoktól, vállalkozóktól, melynek kö-

szönhetõen játékszerek vásárlásával tudjuk színvonalasab-
bá tenni munkánkat. Higgyék el, minden apró dolog nagy
segítség! A napokban az Önkormányzat pályázatán elnyert
összegen vásárolt játékokkal leptük meg gyerekeinket.
Hogy mennyire élvezték a kicsik, azt mutatják a fényképek!
Köszönjük a képviselõknek, Fenyvesi Andrásnak és felesé-
gének, hogy örömet szereztek gyermekeinknek!

Szekeresné Pinczés Györgyi
óvodavezetõ
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Óvodai hírek � Kultúra

A �Korszerûbb Óvodáért Szalkszentmárton� Alapítvány
1997 óta segíti és támogatja a szalkszentmártoni Óvoda
munkáját. Köszönjük a vállalkozók, a lakosság, a nagyszü-
lõk, a szülõk áldozatkész támogatását, adományait. Kö-
szönjük, hogy számíthatunk egymásra rendezvényeinken.

A nevelési év megnyitására idõzítettük annak a rengeteg
játéknak az átadását, melyet az Ön-
kormányzatunk pályázatán elnyert
összegbõl vásároltunk. Ezzel is se-
gítve a kezdõ óvodásaink beillesz-
kedését, mert a készségfejlesztés
és nevelés könnyebb, ha minden
gyereknek olyan játék jut, amivel
szívesen játszik.

SZALKSZENTMÁRTONSZERET-
LEK! készségfejlesztõ, ügyességi
játékokkal mindenki felmérhette ké-
pességét a karikadobálásban, kis
kosárlabdázásban és labda cél-
badobásban. Ez a rendezvény azért

is aratott nagy sikert, mert játékosan terelte APRÓSÁGAIN-
KAT a tudás lehetõségének megszerzéséhez.

A karácsonyi játék-ajándékokat alapítványunk vásárolja
minden évben óvodásaink részére, melyben a lakosság nagy
segítségünkre van. Várjuk már az idei karácsonyt és készü-
lünk, hogy az áldott ünnepek szeretetteli fénye sok ajándéká-

val és meglepetésével beragyog-
hassa mindnyájunk lelkét.

Kedves Szülõk, Nagyszülõk,
Nevelõk és községünk Vállalko-
zói! Köszönjük nagylelkû támoga-
tásukat APRÓSÁGAINK nevé-
ben, mert õk lesznek a jövõ te-
remtõ ereje, és bízunk benne,
hogy közösen õszintén érezhet-
jük: �SZALKSZENTMÁRTON,
SZERETLEK�!

Fenyvesi András
az Alapítvány Kuratóriumának

elnöke

1968-ban alakult a Petõfi Sándor
Emlékmúzeum Baráti Köre.
Nem csak falunkban, de ország-
szerte elismerten megõrizte a Pe-
tõfi-házat, ápolta a költõ emlékét,
a helyi hagyományokat. Tagjaink
között találni Petõfit szeretõ,

szellemét ápoló helybélit, innen elszármazottakat, a kör-
nyezõ települések és az ország Petõfi-rajongóit.

Ezt a munkát szeretnénk folytatni és a változó idõk köve-
telményei szerint megõrizni, megújítani. Terveink szerint a
fõ hangsúlyt most falunk hagyományainak, értékeinek gyûj-
tésére, megmentésére tesszük.

Gyûjtõmunkánk során szeretnénk megismerni falunk
múltjának apróbb részleteit is. Például iparosaink, kereske-
dõink, gazdálkodóink életét, ünnepi szokásainkat, ételein-
ket, régi kedves történeteket stb, amelyek nélkülünk már fe-
ledésbe merülnének. Szeretnénk az egyes témákhoz értõk-
bõl apróbb közösségeket létrehozni, munkájukat segíteni,
dokumentálni, bemutatni. Folytatnánk tárgyak, okiratok, le-
velek, fényképek gyûjtését is, ezzel múzeumunk anyaga
bõvülhetne.

Támogatjuk, segítjük a Múzeum programjait, környe-
zetének szépítését:

A múzeum épülete elõtti levendulás már szépen növek-
szik, tervezzük fûszernövényes kert kialakítását az udvaron.

Segítjük falunkat bemutató kiadványok, könyvek kiadá-
sát, terjesztését.

Németországból, Berlinbõl érkezõ táborozó gyerekekkel
megismertettük a falusi élet rejtelmeit, múzeumunkat.

Kisebb kirándulásaink során eljuthatunk majd közeli
Petõfi-emlékhelyekre, ismerkedhetünk a Kiskunsági Nem-
zeti Park segítségével az Alföld Petõfi által is megcsodált
szépségeivel. Felkerestük a Petõfi Irodalmi Múzeumot Pes-
ten, Kiskõrösön Petõfi szülõházát.

Megemlékezéseken, ünnepélyeken koszorúzunk, külö-
nös figyelmet szentelünk emlékhelyeinkre, emléktábláinkra.

Batyus bált tervezünk októberben a paprika jegyében.

Külsõ kapcsolataink: Továbbra is számítunk mindazon
barátainkra, akik falunkat megszeretve eddig is segítették
munkánkat, színesítették közösségünk életét. Ápoljuk kap-
csolatainkat írókkal, költõkkel, festõkkel, a színházzal, mú-
zeumokkal és baráti köreikkel.

Céljaink eléréséhez mindenkire számítunk! Várjuk tehát
azok jelentkezését, akik tagként, vagy segítõként szeretné-
nek bekapcsolódni munkánkba.

Az is nagy segítség lenne, ha a gyûjtés témáit jól ismerõ-
ket ajánlanának figyelmünkbe.

Legyen Ön is azok között, akik támogatják céljainkat
azzal, hogy jelzik, részt vesznek a Baráti Kör munkájá-
ban. Megosztják velünk ötleteiket, gondolataikat, hogy
munkánk még színesebb, tartalmasabb legyen!

a Múzeum Baráti Kör vezetõsége, közössége nevében
Kerner Erzsébet elnök

Tájékoztató, programterv és felhívás

APRÓSÁGAINK NAGY ÖRÖMÉRE
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�Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derûs iskola lesz.�

Ady Endre szép sorait idézve köszöntöm a szalkszent-
mártoni lakosokat egy új tanév kezdetén.

Nemcsak a gyerekek, a szüleik számára is izgalmakat
rejt egy-egy változás, a nyári napok szabadsága után az is-
kolakezdés megváltoztatja a családok mindennapjait is, kü-
lönösen ott, ahol elõször megy iskolába �a család szeme fé-
nye�. Az intézmény pedagógusai, dolgozói mindent meg
szeretnének tenni, hogy a rájuk bízott gyerekek okos,
ügyes, tisztelettudó fiatalokká váljanak. Fontos cél, hogy a
tanulók versenyképes tudást szerezzenek, és hogy min-
denki képességének megfelelõ képzéshez jusson, mindezt
úgy, hogy értékalapú oktatásban részesüljenek. Az iskola
csak �kölcsön kapja� a szülõktõl a gyerekeket, ez komoly fe-
lelõsséggel jár. Nyitottan, együttmûködõen szeretnénk ha-
ladni, ezért számítunk a szülõk, az iskolával kapcsolatban
lévõk véleményére. L. Ritók Nóra bölcs gondolataihoz nyúl-
va: �a gyermekekbe fektetett források adják a jövõt, [�]
gazdaságot, a kultúrát, mindent. Értük élnek, értük dolgoz-
nak a ma felnõttjei. Bennük van az örömünk, boldogságunk,
szeretetünk. Azt akarjuk, hogy nekik jobb legyen.�

Bízzunk abban, hogy a szülõk és az iskola egyet akarva,
egymást segítve meg tudja valósítani elképzeléseit ebben a
tanévben is.

Ennek a közös akaratnak nagyon példaértékû megvaló-
sulását tapasztalhattuk meg ezen a nyáron az anyagi javak
gyarapodásában. Egy lelkes kolléganõnek, Dérné Veres-
egyházy Erikának, egy nyertes pályázatnak és jelentõs tár-
sadalmi összefogásnak köszönhetõen megújult, megszé-
pült a Bacsó Béla úti iskola folyosója.

Iskolánk sikeresen indult a Hankook Értékteremtõ Ön-
kéntes Program pályázatán, amire Meleg Zol-
tán hívta fel a figyelmünket, vállalva a megva-
lósítást is. Az elnyert 406.000 forintból a
Bacsó utcai iskola régi PVC padlója került
felújításra.

Köszönjük az Önkormányzattól kapott
segítséget is. Az elõmunkálatokból Erdélyi
István, ifj. Dózsa Károly, Csurai Norbert,
Jakab László és Kanalas Zsolt vették ki a ré-
szüket. Õk a régi padló felszedését és a folyosó meszelé-
sét végezték. Mindezen kívül a bejárati ajtót, a tornaszoba
lábazatát, falait, ajtajait és ablakait is lefestették.

Ugyancsak elismeréssel tartozunk a PVC és az egyéb
szükséges anyagok szállításához nyújtott segítségért Be-
bõk Lajosnak és Sári Ferencnek, valamint a folyosón a fõ
munkálatokban nyújtott munkájáért Bólya Istvánnak és Ta-
kács Péternek.

Külön köszönjük Meleg Zoltánnak a szervezést, a pályá-
zat sikeres megvalósítását, s a rengeteg munkát, melyet
szabadsága alatt végzett azért, hogy alsósaink szebb,
egészségesebb környezetben tanulhassanak szeptember-
tõl.

A folyosóra új öltözõpadok is kerültek. Ezek alapanyagát
a Korszerûbb Iskoláért Szalkszentmárton Alapítvány vásá-
rolta közel 80.000 forint értékben, és Nagyné Decsi Dóra
alapítványi elnök szállította haza.

A padok összeszerelését Gulyásné Horváth Tünde alpol-
gármester asszony finanszírozta, a szép munka pedig Gás-
pár János asztalos ügyességét dicséri. Mindnyájuknak kö-
szönjük az anyagi és fizikai segítséget iskolánk megújulá-
sához.

Köszönet illeti Szalkszentmárton Község Önkormányza-
tát is az iskola épületében elvégzett munkálatokért, lábazat-
javításért, tisztasági festésért, valamint az elektronikai hul-
ladékok összegyûjtésében, szállításában, az iskolai beren-
dezések mozgatásában, szállításában nyújtott nélkülözhe-
tetlen segítségéért.

Az intézmény gyarapodásában az elmúlt hónapokban a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kunszentmiklósi
Tankerülete is jelentõsen kivette a részét: közel 1,3 millió fo-
rint értékben végezhetünk el karbantartási munkálatokat: a
mosdók szerelvényei újulnak meg, az informatika terem új
burkolatot kap, lábazatán, valamint az új épület tetõszerke-
zetén is javításokra kerül sor.

A kis elsõ osztályosok kaptak teljesen új tantermi bútoro-
kat, padokat, kis székeket, szekrényt, fogast vehettek bir-
tokba, megújulhatott az igazgatói iroda, az igazgatói tárgya-
ló és a nevelõi szoba is.

Nemcsak a tárgyi környezet frissült fel, az új tan-
évet tartalmi újdonságok fémjelzik. Már a nyári szü-
netben felpezsdítette a kisdiákok napjait az Erzsé-
bet napközis tábor, melynek szervezését, lebonyo-
lítását köszönhetjük Csaplár-Hõs Hajnalka, Ká-
posztás Tiborné, Sebetka Mihályné, Székely

Tiborné, Tóthné Orbán Valéria kollégáknak, akik
igyekeztek a szünidõt tartalmas és élménydús prog-

ramokkal megtölteni. Hamarosan kicsit több mint 50
felsõ tagozatos tanuló utazik három napra Zánkára, az Er-
zsébet kalandtáborba, ahol Csaplár-Hõs Hajnalka,
Csikosné Bozóki Edit, Kerner Erzsébet, Pál Ferencné,
Tóthné Orbán Valéria foglalkozik a nagyobbakkal. Prog-
ramjukban lesz székesfehérvári városnézés, tanösvény-lá-
togatás, és még éjszakai bátorságpróba is.

Az iskolagyümölcs projekt mellett szeptembertõl csatla-
kozott iskolánk az iskolatej programhoz is: a gyerekek min-
den nap kapnak friss tejet, gyümölcsjoghurtot, sajtot.

A korszerû oktatással lépést tartva elkezdheti használni
intézményünk az elektronikus naplót, az E-KRÉTÁ-t és
megrendezésre kerül majd a digitális témahét is. A környe-
zettudatosság útján elektronikai és papír hulladék gyûjtés-
sel igyekszik tanár és diák együtt tevékenykedni.

Jó tanévet kívánunk!
Törökné Novadovszki Nelli

intézményvezetõ
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A Korszerûbb Iskoláért Alapítvány ez évben is eredményes idõszakot tudhat maga mögött. Számos tervünket sikerült meg-
valósítani. Évrõl évre egyre több támogatást kapunk a helyi és környezõ települések vállalkozóitól és lakosságától.
Ezek között szerepel a nagyiskola udvarára épített távolugró pálya, melyet az Önkormányzat, továbbá Tóth János és
felesége Erzsike támogatásával tudtunk megépíteni 98 felsõ tagozatos diák tanóráit színesebbé téve. (Ráfordított ösz-
szeg: 110.715 Ft.)

Ezenkívül bõvült az iskola sportszertára 4 db bõr focilabdával 22.458 Ft, 5 db sport tornaszõnyeggel 140.950 Ft értékben.

A játékos irodalmi vetélkedõre 7.840 Ft értékben jutalom ajándékot tudtunk nyújtani, a szavalóversenyen való részvételért
jutalomkönyveket kaptak az alsó tagozatos gyerekek 11.460 Ft értékben.

Az év legnagyobb rendezvénye a Tarka-barka jótékonysági délután, melyre a zenei jogdíj háttér biztosításáért és a terem-
bérleti díjért 49.050 Ft-ot fizettünk ki. Ezen rendezvény teljes bevétele 468.620 Ft volt.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a mûsorban fellépõ gyerekeknek, a felkészítõ tanáraiknak, segítségünkre lévõ pe-
dagógusoknak, a szülõi munkaközösségnek, a szülõknek és a nagyszülõknek és azoknak a támogatóinknak, akik segítsége
nélkül ez a rendezvény nem tudott volna ilyen eredményes lenni.

A felsõ tagozatos végzõs osztály tablóképének elkészítését hagyományunkhoz híven idei évben is Alapítványunk finanszí-
rozta 30.000 Ft értékben + a keretezés, ami pillanatnyilag folyamatban van.

Idei tanévzáró ünnepségünkön elindítottunk egy új jutalmazási formátmind a nyolc osztály számára, ezzel elismerve a gye-
rekek egész éves munkáját.
Kiosztásra került:

� 30 db fagyikupon 6.000 Ft értékben, melynek 50%-át az Édes Álom Cukrászda vállalta,
� 12 db Quechua hátizsák 9.480 Ft értékben,
� 2 db ajándékutalvány 2x10.000 Ft értékben,
� jutalomkönyvek 23.040 Ft értékben.

Dérné Veresegyházy Erika által indított, Bacsó Béla úti Általános Iskola felújításához kért anyagi segítséget 94.099 Ft érték-
ben tudtunk biztosítani. Ebbõl új cipõs szekrényeket kaptak a gyerekek.

Továbbá a felsõ tagozat testnevelés tantárgyhoz a sport eszköztár bõvítése 47.590 Ft értékben történt.
� 4 db focilabda,
� 10 db floorball,
� 12 db pingponglabda,
� 5 db TRX,
� 1 db koordinációs létra került megvásárlásra.

Hasonló összeggel támogatjuk az alsó tagozatos osztályokat is a tanító nénik igényei szerint (folyamatban van).
Az idei év legnagyobb költségvetésû támogatása a Bacsó Béla úti Iskola udvarára tervezett fa kültéri mászóka megépíté-
se. Három forrásból kaptunk ehhez támogatást:

� A 2016. évi Civil szervezetek pályázatán nyert 110.000 Ft támogatást Alapítványunk a helyi Polgármesteri Hivatal jóvol-
tából.

� 150.000 Ft támogatást nyújtott az Agrofeed Kft.
� 45.000 Ft-ot az Aerobic alapozó tréning tagjai adtak.

Mindhárom támogatónknak ezúton szeretnénk köszönetet mondani segítségükért.

További fennmaradó költséget, amely a lehelyezést és minõsítést tartalmazza, Alapítványunk fizeti.
A mászóka telepítése folyamatban van, a gyártó október második felére ígérte a termék kiszállítását. Ezt követõen tudjuk
használatba adni a kisgyerekek számára.

Ez a beszámoló a 2016. 09.15-ig megvalósult és még folyamatban lévõ terveket tartalmazza.
Fontosnak érezzük, hogy visszacsatolást adjunk arról, hogy az Ön felajánlása végül milyen célt szolgált.
Szeretnénk megköszönni Önnek azt a bizalmat, amelyet az Alapítvány vezetõsége felé nyújt, és azt a jóságot, amelyet a
gyermekek felé mutat. A gyermekek meghálálják, mi pedig megbecsüljük. Így építjük a hidat, amely ember és ember között
teremtõ erõvel bír.

Továbbra is szívesen fogadjuk adója 1%-át.
Korszerûbb Iskoláért Alapítvány Szalkszentmárton
Számlaszám: 11732198-20003342 OTP Bank

az Alapítvány vezetõsége
és Nagyné Decsi Dóra, az Alapítvány elnöke

Tisztelt Szalkszentmártoni Lakosság!
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Immár harmadik alkalommal került megrendezésre
községünkben a Családi Majális a Mûvelõdési Ház szer-
vezésében. A Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület ne-
gyedik alkalommal állított és díszített Májusfát a faluköz-
pontban.

2016. május 1-jén nem csak Majálist tartottunk, de
megünnepeltük az Édesanyákat, így a Májfa-állítás után
Ünnepi Istentiszteletre ülhettek be a hívek. Több évtize-
de nem volt rá példa, hogy népviseletbe öltözött lányok
és fiúk hallgatták végig az igét.

A majálisnak
a Kerek-tó adott
otthont, ahol a
civil szerveze-
tek tagjai, a Pol-
gármesteri Hi-
vatal dolgozói,
baráti társasá-
gok bográcsoz-
tak együtt. Ti-
zennégy órától
Vándorkupa Vi-
adal vette kez-
detét. Elõször
három gyermek,
majd négy fel-
nõtt csapat ver-
sengett egymás-
sal, különféle
vicces sportver-
senyekben. A
hatfõs vegyes csapatok asszonycipelésben, terítés pár-
bajában, labdás játékban, nyári síelésben, zsákba futás-
ban és talicskázásban mérhették össze erejüket. A jó
hangulatot biztosította, hogy a játékosok nem a helyezé-
sekért versengtek, hanem önmaguk és a közönség szó-
rakoztatására, illetve egy jókedvvel eltöltött délutánra tö-
rekedtek. Mindemellett az elsõ három helyezett oklevelet
és tortát kapott. Ezúton köszönjük a Dunavecse és Vidé-
ke Áfész Zrt.-nek, Majsainé Gönczi Melindának, Zsig-

mondné Nagy Enikõnek a felajánlott tortákat. A legjob-
ban teljesítõ csapat a gyerek és felnõtt csapatoknál is
Vándorkupát kapott, melyet egy év múlva visszavárunk.
A gyerekeknél elsõ helyen a Szalkszentmártoni Néptánc
Egyesület csapata, második és harmadik helyen a
K.S.E. csapata végzett. A felnõtt sorversenyt a címvédõ
K.S.E. férfi csapata nyerte, második lett a Szalkszent-
mártoni Néptánc Egyesület, a harmadik helyet a Ko-
mámasszonyok csapata szerezte meg. Az idén is nagy
sikernek örvendett élõ csocsót tizenegy órától vehették

birtokukba ki-
csik és nagyok
egyaránt. Izgal-
mas meccseket
játszottak egy-
mással a felfúj-
ható falak között.

Május utolsó
vasárnapjára is
a Mûvelõdési
Ház programjai-
ra csalogattuk a
gyerekeket, hi-
szen a GYE-
REKNAP róluk
szól. A már ha-
gyománnyá vált
palacsinta partyn
több száz pala-
csinta várta a
gyerekeket, amit

Némethné Kati néni és KökényGábornéMarika sütött. Ezúton
szeretnénk megköszönni a Coop ABC és a 100 Ft-os bolt
édességcsomag-felajánlását. HAJ-SZÍN-PAD-on hajszobrá-
szok várták a gyerekeket.Akik a csodálatos loknikat, fonatokat
készítették: Czuczor Teca, Sári Alexandra és Hájas Betti. A
gyerekeket többek között falmászás, íjászat, kézlenyomat-
festés, trambulin, fagyi kupon, a Kunszentmiklósi Rendõr-
kapitányság akadálypályája és a Szalkszentmártoni Önkén-
tes Tûzoltó Egyesület autója és célbalövõ játéka várta.

Mûvelõdési Ház elmúlt eseményei



Szeptember 10-én a Mûvelõdési Ház udvarán immár
második alkalommal került megrendezésre a Szalk-
szentmárton, Szeretlek! nevû rendezvényünk. A délelõt-
ti pecsétgyûjtõ játékunkba bekapcsolódott: a Könyvtár, a
Petõfi Sándor Emlékkiállítás, a Korszerûbb Óvodáért
Alapítvány, a Korszerûbb Iskoláért Alapítvány és az Ön-
kéntes Tûzoltó Egyesület.

Napjainkban a szõlõtermesztés kezd feledésbe me-
rülni, de Osváth Sándor és neje, Osváth Sándorné Teri-
ke néni felelevenítették a gyerekek számára a borkészí-
tés hagyományát, így lehetõségünk volt az elkészített
must megkóstolására.

A bõrdíszmûves asztalnál Marton Ferenccel készíthet-
tek bõr karkötõket a gyerekek. Mártából érkezett kosárfo-
nók segítségével bárki próbára tehette kézügyességét,
és az elkészített kosarakat haza is vihette.

Köszönjük Némethné Kati néni áldozatos munkáját,
aki idõt és fáradságot nem sajnálva mindig készít valami
finomat nekünk. Segítõi Kökény Gáborné Marika és Ba-
konyi Ági voltak, akik 500 db szilvás gombócot készítet-
tek, amibõl a szilvásgombócevõ verseny után mindenki
kóstolhatott. A verseny résztvevõi közül az I. kategóriá-
banAlföldy-Boruss Kolos Dániel került ki gyõztesen, Tóth
Kincsõ lett a második és Nagy Ákos a harmadik. A II. ka-
tegória versenyét a felsõs tanulók közül Palócz Norbert
nyerte, második lett Tyahor Patrik és harmadik Takács
Dániel. A szilva Holváth Lajosné Esztike felajánlása volt.
A délre elkészített babgulyást Béki Anna és Vizi Zsuzsan-
na fõzték az iskola konyháján.

Színpadunkon köszönthettük a Rekon Karate Sport
Egyesületet és a Black Step csapatokat. A könyvtár köz-
remûködésével a Príma-díjas Holló Együttes tartott jel-
mezes, interaktív gyermekkoncertet.

Köszönöm a segítõ munkát kolléganõimnek: Bakonyi
Áginak, Kévés Barbarának, Csurainé Langó Annának,
Sáriné Tündinek.

Mészáros Szilvia
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�Hengerformájú bádog-
dobozba rejtve��

Ezt a fél mondatot, mely cikkem címét adja, Majsai Kar-
csi bácsi egyik könyvében találtam, ugyanis keresem a
hasznos információkat, amelyek a tárlatvezetést színesí-
tenék és az elhangzó állításokat hitelesebbé tennék.

A hengerformájú bádogdoboz nem más, mint egy házi-
lag készített idõkapszula. Az idõkapszula pedig egy olyan
biztonságos tároló, amelyben a régi idõk tárgyait, fontos
eseményeit, korrajzát találhatjuk. Neves események al-
kalmával, ünnepi keretek között helyezik el.

Ilyen formában maradt fenn olyan sok információ a mú-
zeum falán látható 1901-es Petõfi-emléktábla avatásának
ünnepségérõl és az akkori körülményekrõl. Hiszen az
1901-ben tartott ünnepség emlékeit 1961-ben � Kiss néni
elmondása alapján � Karcsi bácsi találta meg az emlék-
tábla mögé rejtve. Izgalmas dolog ilyet találni, de talán
még izgalmasabb egy idõkapszula tartalmát megtervezni,
eseményekkel, leírásokkal, képekkel megtölteni, majd
biztonságos helyre elrejteni. Általa üzenni a jövõnek, be-
mutatni a múltat, példát adni a jelennek.

Ajánlom, hogy készítsünk mi is hasonlót! Utódaink em-
lékezzenek ránk akár több 100 év múlva is. Érzéseket,
eseményeket, állapotokat rögzítsünk, így hagyjuk örökül
és higgyünk abban, hogy számítanak rá az örökösök! Ta-
nítsuk meg a jövõ nemzedékét arra, hogy a régi értékeket
meglássák, felfedezzék és megõrizzék!

Falunk életében aktualitása van ennek a kérdésnek.
Vannak, akik jelenleg is azon fáradoznak, hogy feltérké-
pezzék a település múltját, így folytassanak párbeszédet
a jövõvel.

Ha idõkapszulát készítenék, a 30. oldalon látható Múze-
umunkról szóló képriportot biztosan beletenném, sõt ezt
az újságot is, hadd tegyen bizonyságot a jövõnek a jelen-
legi múltról!

U.i: Kedves Olvasó! Biztosan van egy kedvenc Petõfi
verse vagy egy bevált receptje, amit a kemencében is el-
készíthetünk. Hozza be személyesen a múzeumba, vagy
küldje el a www.petofiszalkon.hu honlapon megtalálható
e-mail címre! Vegye a bátorságot, hogy közzétehessük
honlapunkon! Köszönjük! Sóbujtó Klára

Nyári napközis táborok

Játssz velünk!

Nyuszi és Teknõs futóversenyt rendeztek. Nyuszit
láthatod, hogy pihen egyet. De hol van a TEKNÕS?
Forrás: http://csaladrahangolva.blogspot.hu/2013/02/varazskepek.html



Az idei évtõl már egyesület formájában élvezhetjük a tánc
örömeit, melyet több helyszínen is megmutathattunk. Az új
koreográfiánkat augusztus 20-án mutathattuk be elõször.

Immáron harmadik alkalommal kerül megrendezésre a
Komámasszony bál, mely évente új díszlettel várja a régi és

új vendégeket. Az egyesületen belül az Apraja csoport és a
Komámasszony csoport Kakuk Pál tanításával karácsonyi
mûsort is ad majd elõ. Táncpróbáink, fellépéseink nagy vi-
dámsággal folynak, amirõl azt gondolom, hogy elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy ilyen jó csapat alakuljon ki, mely a nagy
korkülönbségek ellenére is hihetetlenül összetartó. Ahhoz,
hogy a színpadon olyan dolgot tudjunk mutatni, ami kima-
gasló, ahhoz sok munka és nagy erõfeszítés szükséges, de
mikor kiállhatunk a színpadra és végre bemutathatjuk azt a
koreográfiát, amelyre több hónapig készültünk, felbecsülhe-
tetlen érzés. Tartozni egy közösséghez nagyszerû. Én, mint
tizenéves lány ebben a csoportban a második családom ta-
láltam meg, annak ellenére, hogy több mint 20 év korkülönb-
ség van csoporttársaim és köztem. Ez mutatja azt, hogy a
legjobb barátoknak nem feltétlen kell korunkbelieknek lenni-
ük ahhoz, hogy elmondhassuk azt: Õk igazi barátok!

�� fejezd ki tánccal mindazt az energiát, ami felszabadult
benned. Az egész tested tele lesz energiával, hagyd, hogy
ez az energia a táncon keresztül fejezõdjön ki. Igen fontos a
tánc�� (Osho)

Staub Olga
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Néptánc

A 2016-os évnek ismételten nagy lendülettel kezdtünk
neki: minden csoportunkra több fellépés és az új táncok csi-
szolása, tökéletesítése várt.

Márciusban, a Húsvéti játszóház alkalmával a Mákszem
csoport lépett fel. Április 15-én a Babszem és az Ifi csoport
az iskola Tarka-Barka rendezvényén adott elõ 1-1 táncot,
április 16-án pedig Isaszegen járt a felnõtt csoport a Csa-
tangoló Tánccsoport 10 éves évfordulóján. Nagy élmény
volt a Szatmári táncunkat a házigazdákkal együtt táncolni.

Hagyományõrzõ jelleggel az idén május 1-én is felállítot-
tuk a falu májusfáját, majd a csoport közösen egy kellemes
családi délutánt töltött el a falu majálisán a Kerek-tónál. Na-
gyon jól érezte magát mindenki, remek humoros feladatok-
ban volt részünk. Reméljük, jövõre is részesei lehetünk.
Május 15-én a Nemzeti Bor Maraton rendezvény budapesti
helyszínén a Törley látogatóközpont színpadán táncolt a
Babszem, az Ifi és a Felnõtt csoport. Sajnos elég rossz volt
az idõ, így kevesebb nézõ volt, mint amire számítottunk.

Június 25-én helyi Múzeumok Éjszakája rendezvényen
az egyesület minden csoportja (Mákszem, Babszem, Ifi és
Felnõtt) elõadott 1-1 táncot.

Július 2-án Pálfán jártunk az �Elõdeink lába nyomán III.
Pálfai Néptánc Fesztiválon�, ahol a Babszem és a Felnõtt
csoport különdíjat kapott a táncok hiteles elõadása miatt, az
Ifi csoport pedig dicséretben részesült. Július 23-án Ordas-
ra kaptunk meghívást a helyi Arató Verseny rendezvényre.

Augusztus 13-án került megrendezésre az Uszódi
Gubbantós Népmûvészeti Fesztivál szólótánc versenye,
melyen egyesületünket a Damásdi Fanni � Marosvári Misi
és az Erdõs Bogi � Bolyó Marci párosok képviselték. Mind-
két páros szépen szerepelt, emlékéremmel tértek haza.

Az augusztus 20-i Falunap egyesületünk életében is fontos

esemény. Most is nagy örömmel készültünk, hogy bemutat-
hassuk az újonnan tanult táncainkat. A mûsorszámok végén
kapott vastaps még most is a fülünkben cseng, köszönjük
szépen! A Babszem csoport helyi közönség elõtt most mutat-
ta be az új népviseletét, melyet a felajánlott 1%-okból sikerült
vásárolnunk számukra. Nagyon szépen köszönjük a támoga-
tást! Reméljük, mindenkinek olyan örömet szereztünk, mint
amilyen örömmel mi készültünk erre a rendezvényre.

Az õsz ismét az új �tanév�, új kihívások kezdetét jelenti.
Belevágtunk az új táncok tanulásába és már látjuk, hogy to-
vábbra is eseménydús és fellépésekben gazdag idõszak
következik az egyesület életében.

Foglalkozásainkat továbbra is hetente csütörtökönként
16-20 óráig tartjuk a helyi Mûvelõdési Házban. Szeretettel
várjuk azokat a táncolni vágyó kicsiket és nagyokat, akik
kedvet kaptak mûsorainkat, táncainkat látva a néptánchoz
és a hagyomány õrzéséhez.

Az egyesület vezetõsége

Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület

Szalkszentmártoni Szederinda Néptánc Együttes
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Meghívó megemlékezésekre

Szalkszentmárton 2016. október-november
Ünnepi Istentiszteletet követõen

Szalkszentmárton Község Önkormányzata
és az ünnepi mûsort adó 8. osztály

tisztelettel hívja és várja az

1956. október 23-i
forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára rendezett

ünnepségre és az azt követõ koszorúzásra

Helyszín:
Református templom,

Mûvelõdési Ház,
1956-os emlékmû

Idõpont:
2016. október 23.
(vasárnap) 10:45

2016. október 30-án
Ünnepi Istentisztelet,

ezt követõen megemlékezést tartunk falunk
elsõ és második világháborúban elesett

hõseinek emlékére

Helyszín:
Református templom és

templomdomb

Idõpont:
2016. október 30. (vasárnap)

Istentisztelet 9:45
Megemlékezés 10:30

Mindenszentek napja
2016. november 1.

Ökumenikus istentisztelet keretében
megemlékezünk

elhunyt szeretteinkrõl
a temetõben

Helyszín:
Szalkszentmártoni temetõ ravatalozója

Idõpont:
2016. november 1. (kedd) 13:00
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Vadásztársaság

A vadásztársaság a község szerves része.
Vadásztársaságunk Szalkszentmárton közigazgatási te-

rületén � kiegészülve minimális szomszéd területtel � mû-
ködik.

A vadászterület nettó kiterjedése 5.682 hektár.
A vadásztársaság létszáma 40 fõ, döntõ mértékben szalk-

szentmártoni lakosok, illetve elszármazottak, valamint né-
hány földtulajdonnal rendelkezõ a szomszéd községekbõl.

Tagfelvételi politikánk alapja, hogy elsõsorban helyi fiata-
lokat, földtulajdonosokat vegyünk fel, akik emberi tartásuk-
kal, természet iránti elkötelezettségükkel erre méltóak.

A törvényi elõírásoknak megfelelõen 2 fõ hivatásos va-
dász dolgozik a Vadásztársaságnál.

Tekintve, hogy a vadászati jog a földtulajdon szerves ré-
sze, a vadászterületet a földtulajdonosi közösségtõl bérel-
jük.

Vadászterületünk apróvadas jellegû, mezei nyúl, fácán,
vízivad apróvadként, az õz nagyvadként fordul elõ állandó
jelleggel, váltóvadként a vaddisznó egyre nagyobb szám-
ban jelenik meg, valamint szõrmés és szárnyas ragadozók.

Vadászati tevékenységünket a megyei szervek által jóvá-
hagyott � elõírt � vadgazdálkodási tervek alapján végezzük.
Ebben a kilövési számok vadfajonként meg vannak hatá-
rozva. A terület jelentõs része NATURA 2000 természetvé-
delmi terület, itt a vadászati tevékenység külön szabályok
szerint végezhetõ.

Vadásztársaságunk vadászati eredményei, eredményes
gazdálkodása, jó társasági légköre miatt megyei, de orszá-
gos szinten is elismert.

Vadászatainkat a fegyelmezett részvétel jellemzi. Öröm-
teli a vadászati kultúra fokozódó jelenléte, díszes terítékké-
szítéssel, a vad és a vadász méltó tiszteletével.

A vadászkürt hangja gyönyörûen cseng a téli erdõben.
Vadászházunk a homoki erdõben található. Itt tartjuk ren-

dezvényeinket. Itt kezdõdnek és fejezõdnek be a társas va-
dászatok.

Kapcsolatunk a földtulajdonosokkal korrekt, partneri. Va-
dászati tevékenységünket a mindenkori növénykultúra fi-
gyelembevételével végezzük. Vadkár esetén azonnali ha-
tállyal, közösen lépünk fel.

Az Önkormányzattal jó a kapcsolatunk, segítik munkán-
kat, rendezvényeinken képviselõik részt vesznek. Ugyanezt
mi is kölcsönösen megtesszük.

A polgárõrséggel jó viszonyt ápolunk, vannak polgárõr
tagjaink is. Mivel õk gyakran járják a határt, információik
hasznosak a számunkra.

A rendõrség helyi képviselõjével és a kunszentmiklósi
kapitánysággal korrekt viszonyt ápolunk.

A 10 éves vadgazdálkodási ciklus lejártával 2017. márci-
us 1-jétõl 20 éves vadgazdálkodási ciklus kezdõdik, mely-
hez a törvényi elõírások elsõ lépéseként a vadászterület
bérleti jogát a földtulajdonosi közösség társaságunknak ad-
ta bérbe.

Ez felelõsségteljes kötelezettséggel jár, melynek igyek-
szünk maradéktalanul megfelelni.

ÜDV A VADÁSZNAK, TISZTELET A VADNAK.
Kovács Pál

�Petõfi� Vadásztársaság titkára

Szalkszentmártoni �Petõfi� Vadásztársaság



A fejtetvesség elõfordulása évrõl év-
re visszatérõ jelenség a gyermekkö-
zösségekben, az iskolákban, az óvodá-
ban, a bölcsõdében is.

A fejtetû 3-4 mm nagyságú rovar,
amely színét a haj színének megfelelõ-
en változtatja. Ovális alakú petéit, ame-
lyet serkéknek nevezünk, erõs cement-
szerû anyaggal szorosan a haj tövéhez
ragasztja. A legtöbb serke rendszerint a
halánték és a tarkó tájékán található.

A serke a hajszál növekedésével a
hajas fejbõrtõl eltávolodik, elhelyezke-
désébõl tehát a tetvesség kezdetének
idõpontjára következtethetünk.

A serkébõl a tetvek 7-8 nap alatt kel-
nek ki. Kizárólag az ember vérét szív-
ják, naponta 6-12 alkalommal. Az éhe-
zést rosszul tûrik.

A fejtetû fertõzõ betegséget nem ter-
jeszt. Ártalma elsõsorban a viszketés
és vakarózás, amely felsebzi a bõrt és
ennek következtében másodlagos bõr-
gyulladás alakulhat ki.

A fejtetû közvetlen érintkezés útján
terjed, leggyakrabban úgy, hogy játék
közben a gyerekek feje egymáshoz ér.
Közös használati tárgyakkal, pl.: sap-
kacserével, fésûvel átvihetõ egyik sze-
mélyrõl a másikra.

A gyermekektõl fertõzõdhetnek a
szülõk, a testvérek és egyéb családta-
gok, akik a fejtetût továbbadhatják.

Tetvességre utaló gyanú esetén, el-
sõsorban a fülek melletti és mögötti te-
rületet kell gondosan megvizsgálni. Mi-
vel ezek a rovarok a fény elõl gyorsan
menekülnek, fõleg a serkéket keressük.
A serke a két köröm között összenyom-
va pattanó hangot ad, míg az elpusztul-
taknál ez már nem tapasztalható.

A gyógyszertárakban beszerezhetõ
tetûirtószerek a tetveket és a serkék

egy részét rövid idõn belül elpusztítják!
A kezelést a tetûirtószerhez mellékelt
használati utasítás szerint gondosan
végezzék el! A tetûirtószeres kezeléstõl
feltehetõen elpusztult serkéket a gyer-
mek hajáról távolítsák el, ugyanis a ser-
kementesség jelzi, hogy a kezelés so-
rán gondosan jártak el.

Ez okozza a legtöbb nehézséget, hi-
szen a hajszálra erõsen tapadó serke
eltávolítása nem könnyû. Ecetbe már-

tott sûrû fésûvel sikerülhet, de ha még
mindig marad serke, egyszerûen vág-
juk le azt a hajszálat.

Hangsúlyozni szeretném, hogy nem
kell a gyermek gyönyörû hosszú haját
levágni, nem ez a megoldás!!!

A fésûn található fejtetvek néhány
perces forró vízbe mártással, a sapkán,
ágynemûn lévõk pedig alapos magas
hõfokon történõ mosással pusztíthatók
el. Nagyon fontos a lakás alapos taka-
rítása, kárpitok, szõnyegek, díszpárnák
porszívózása, mosása.

A megelõzés egyik leghatékonyabb
tényezõje a szülõi gondoskodás!

Vegyük figyelembe, hogy személyes
tapasztalatainak hiánya miatt gyakran
a szülõ maga sem veszi észre, ha a
gyermek az óvodából, az iskolából
vagy a nyári táborból tetvesen érkezik
haza, ezért a közösségbe így engedi
el. Ha viszont nem figyelnek fel arra,
hogy gyermekük gyakran vakarja a fe-
jét, otthon nem fordítanak kellõ gondot
a rendszeres hajápolásra, a hajmosás-
ra és fésülésre, akkor a hajra került fej-
tetû könnyen és gyorsan elszaporod-
hat, ezért a gyermek tisztálkodásának,
fésülködésének rendszeres ellenõrzé-
se nagyon fontos!

Idõrõl-idõre vizsgálják át a gyermek
haját! Ha olyan közösségbe jár, ahol
fejtetvességrõl hallanak, megelõzés
céljából is elvégezhetõ a tetûirtószerrel
való kezelés.

Téves hiedelem, hogy a tetvesség
csak piszkos, elhanyagolt családokban
fordul elõ.

Nincs tekintettel korra, nemre, be-
osztásra, rangra vagy vagyonra, egy-
szerûen a táplálékát, a vért keresi.

Fejtetûvel tehát bárki fertõzõdhet,
megkapni nem szégyen, de eltitkolni,
nem kezelni, tovább adni és ezzel a kö-
zösséget veszélyeztetni nem csak szé-
gyen, de felelõtlenség is.

Védõnõi munkám részeként rend-
szeresen ellenõrzöm a gyermekek ha-
ját, az óvodában és az iskolában is. Ha
fejtetvességet találok, értesítem írás-
ban a szülõket, ezt követõen a tetûir-
tás, a serkementesítés a szülõ feladata
és felelõssége.

Gyermekeik érdekében kérem segí-
tõ együttmûködésüket!

Mizseiné Czigler Judit
védõnõ
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Védõnõ � Egészségügy

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

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 tanácsadás:
hétfõ és csütörtök: 08�16 óráig
Védõnõi tanácsadás gyermekeknek:
csütörtök: 10�11 óráig
Tanácsadás gyermekorvossal:
csütörtök: 08�10 óráig
Védõnõi tanácsadás várandósoknak:
hétfõ: 08�10 óráig

A fejtetû megelõzése és kezelése
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Református egyház

Köszöntöm az Olvasót a református
gyülekezet nevében a következõ igé-
vel: �Gondol ránk az Úr, meg fog álda-
ni.� Zsoltárok 115, 12

Ahogyan azt sokan tudják már, Isten
segítségével szeretnénk templomun-
kat kívülrõl felújítani. Ezt a feladatot
nem csak azért fontos elvégeznünk,
mert szép faluközpontunk dísze lehet-
ne az épület! Azért is fontos, mert a
templom a lelki otthonunk, Isten háza
és az ige hirdetésének a helye, az a
hely, ahol megállunk fontos alkalma-
kon fogadalmat tenni, a hely, ahol há-
lát adhatunk, vagy csak elcsendesed-
hetünk. Ráadásul, ha hitvalló õseink
1775-ben fel tudták építeni, a mi fel-
adatunk megõrizni, újra széppé tenni.
A felújítás pályázati forrás igénybevé-
telével történne terveink szerint tavas-
szal � jelenleg várunk a sikeresen és
körültekintõen beadott pályázatunk
kedvezõ elbírálására.

Az elnyerhetõ összeg 50 millió fo-
rint, mely a teljes külsõ felújítást fedez-
né. A pályázat beadásához szükséges
összeget, 3.620.000 forintot sikerült ki-
fizetnünk � köszönjük az erre szánt
adományokat! A továbbiakban még 5
millió forint önerõ elõteremtésére, illet-
ve a nem várt kiadások fedezésére
gyûjtünk.

Közben tudjuk azt is, hogy ha mi
mindent megteszünk, akkor is szükség
van Istenünk áldására. Sõt arra van
szükség elsõsorban! Abban biztosak
vagyunk, hogy �gondol ránk az Úr� �
mert ezt tapasztaljuk naponta, ezt ta-
pasztalja a szalkszentmártoni reformá-
tus közösség már 400 éve folyamato-
san � és ha mi hûtlenek vagyunk is, Õ

Áldás, békesség!

A Református Egyházközség szervezésében megrendezett
nyári táborok csoportképei

MEGHÍVÓ
Az aradi vértanúk emléknapja � október 6.

Megemlékezésünket október 6-án 11 órai kezdettel tartjuk a múzeum udvarán,
amire szeretettel várjuk a falu lakosságát!

Vendégünk a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományõr Egyesület gyalogsága,
akik fegyver- és viseletbemutatójukkal teszik szebbé emlékezésünket!

Petõfi Sándor Emlékkiállítás
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Katolikus egyház

Szükségünk van nekünk Szent Mártonra? � kérdezhetné
valaki. Miért, talán nincs? � kérdezhetnénk vissza. De meg-
lepõ választ kaphatunk, ha elkezdené sorolni: Szent Márton
jól jön a hozzá kötõdõ városoknak, mert sok mindent sike-
rült felújítaniuk. Jól jön az idegenforgalomnak, mert tódul-
nak a zarándokok. Árulják Szent Márton borát, meg min-
denfélét, ami pénzt hoz. Szent Márton üzlet lett. Jól jön a
gyerekekkel foglalkozóknak, mert új tartalmat tudnak adni a
kvíz játékoknak. De végül is Szent Márton ember volt a tal-
pán, mégpedig szent ember, ami újabb kérdést vethet fel.

Kellenek-e manapság talpig becsületes emberek, nem is
beszélve a szentekrõl. Azt sem nagyon tudjuk már, hogy kik
azok a szentek. Hitetlen, közömbös nemzedékek sora nõtt
föl. Számukra a szent afféle idegen test, legfeljebb történe-
lem. Most meg tessék, itt van, még a csapból is Szent Már-
ton folyik�

Elgondolkodtató felvetés, hogy a mai nemzedék számá-
ra valóban idegen lenne-e Szent Márton? De úgy vélem,
hogy bizony még a nem hívõ is tanulhatna Mártontól, ha
mást nem, legalább stílust, emberséget és tisztességet.

A �stílus maga az ember�, mondta 1753-ban Georges-
Louis Leclerc, Buffon grófja, természettudós, akit a francia
akadémia tagjai közé választott. Székfoglaló beszédében
hangzott el szájából ez a mondat. Jelezni kívánta ezzel azt,
hogy nem mindegy, hogyan nyilvánulunk meg, hiszen árul-
kodunk vele személyiségünkrõl.

Furcsa világot élünk. A gyermekeket, tisztelet a kivétel-
nek, manapság már nem a család, a pedagógus, az iskola
tanítja, ha úgy tetszik �stílusra�, hanem maga az élet, amely
nem biztos, hogy mindig a legjobb tanítómester. A jó és
rossz között különbséget tenni nem tudóknak pedig az élet
kiválóan alkalmas arra, hogy a rosszaknál rosszabbakat, és
talán a jóknál jobbakat �termeljen� ki. Sajnos úgy tûnik,
mintha manapság nagyobb lenne a fogékonyság a rosszra,
mint a jóra.

Kosztolányi szerint �A stílus mögött egy ember van, az
ember mögött egy élet van.� Olvasgatva Márton életrajzát
kortársa és tanítványa, Sulpicius Severus tollából, azt kell
mondanom, hogy Márton Ember volt, a nagybetûs Ember, a
mélyen hívõ és Istenben élõ ember, aki minden élethelyzet-
ben emberként viselkedett.

A helyszûke okán csak néhány emberi vonását emelném
ki, ami akár követendõ minta is lehetne még a nem hívõk
számára is.

A katonákat harcra, küzdelemre, keménységre, az ellen-
ség legyõzésére nevelik. Mártont, a katonát is erre nevelték.

15 éves korától, 5 évig teljesített katonai szolgálatot, és ko-
rának megfelelõ kiképzésben részesült. A Római Birodalom
erõszak hatalom volt, a hódításaival, rabszolga társadalmá-
val, a meghódított területek kizsákmányolásával... E cél el-
érése érdekében képezték a legionáriusokat. Márton mégis
tudott más lenni, mint a környezete. Életének errõl az idõ-
szakáról életrajzírója ezt írta: �Igen jóindulatú volt a (katona)
társaival szemben: csodálatra méltó szeretet, valamint em-
beri mértéket felülmúló türelem és alázatosság jellemezte.�

�Jóindulat, szeretet, türelem, alázatosság...,� a mai idõk-
ben nemigen keresett �áruféleség�. Pedig igen nagy szük-
ség lenne rá. Persze, ha meg lehetne venni készáruként a
boltban. Csakhogy az ilyesmiért keményen meg kell dol-
gozni. Másokon uralkodni, másokat legyõzni, letiporni igen,
de önmagunkat megnevelni nem egyszerû feladat. Márton
önmagát nevelte emberré szeretettel, türelemmel és aláza-
tossággal. Pontosan úgy, ahogyan mesterétõl, Jézustól ta-
nulta.

Weöres Sándor, Szombathely másik nagy szülötte ha-
sonlót fogalmazott meg �Egyetlen parancs van, a többi csak
tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy
mindennek javára legyél.� Aki erre képes, az már jóindula-
tú, türelmes és alázatos. Márton valahol �egy húron pen-
dült� Weöressel vagy Weöres Mártonnal? Vagy talán
ugyanabból a forrásból táplálkoztak mind a ketten? Lehet-
séges, sõt nagyon valószínû.

A költõ így folytatta �Egyetlen ismeret van, a többi csak
toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.� Így
már talán összeáll a kép. Az ember és a szent együtt van.
Legalábbis Szent Mártonban. Mártonban ott volt az a �lét-
ra�, amely benne összekötötte a földet az éggel, és az eget
a földdel.

Talán ez hiányzik nekünk?
Nem tudom.

(Horváth József nyomán)

Egyházközségünkben a jubileumi évet dr. Bábel Balázs
Kalocsa-kecskeméti érsek úr fogja bezárni 2016. november
6-án a 10 órakor kezdõdõ ünnepi szentmise keretében, a
közösségi terem kialakítását, felújítását addigra remélhetõ-
en sikerül befejeznünk, amit majd a templomfelújítással
szeretnénk folytatni. Megköszönöm mindenkinek, aki ezt le-
hetõvé tette.

A hálaadó szentmisére mindenkit szeretettel hívunk és
várunk.

Havris György

Lépjünk Szent Márton nyomába!
Kell-e nekünk Szent Márton?

hûséges marad! És �meg fog áldani� �
ez még nagyobb ígéret, hiszen azt je-
lenti, hogy Isten nem rossz szívvel,
szándékkal gondol ránk, nem az a cél-
ja, hogy kudarcot kudarcra halmoz-
zunk, és nem az a terve, hogy amink

van, vagy ami körülvesz, tönkremenjen,
elromoljon.

Meg fog áldani, részese lesz éle-
tünknek, terveinknek, nem hagy el, ha-
nem velünk halad � sõt vezet és taná-
csol. Ezzel a hittel és bizalommal vár-

juk templomunk megújulását, gyüleke-
zetünk épülését.

Egyedül Istené a dicsõség!

Alföldy-Boruss Dániel
lelkipásztor



Kedves Sportbarátok!

Mozgalmas nyáron vagyunk túl ami a labdarúgást illeti.
Május 28-án Telkiben fiatal labdarúgóink megnyerték az or-
szágos döntõt az MLSZ Intézményes Bozsik-program ke-
retében. Szalkszentmárton Petõfi iskola csapata elnyerte a
bajnoki címet, a vándorkupát, a különdíjat, a gólkirályi cí-
met ifj. Damásdi Tibor, és a leggyorsabb gól díját, �Torná-
dó� díját ifj. Szabó Attila személyében. Óriási élmény volt,
csodálatos játékkal, küzdeni akarással, nem kis elismerést
szerezve ezzel Szalkszentmártonnak. A következõ szezon-
ban (2016-2017) ismét indulnak a népszerû sportsorozat-
ban a Petõfi Sándor Általános Iskola tanulói, valamint a
Bóbita Óvoda apróságai egyaránt.

Edzõtáborban is részt vettünk a nyár folyamán. A tassi
labdarúgók meghívásának tettünk eleget. Hazai pályán is
számtalan sporteseményre látogathattak ki az érdeklõdõk.

Utánpótlás mérkõzések, felnõtt mérkõzések zajlottak,

valamint megrendezésre került elsõ alkalommal az �Önkor-
mányzatok rangadója� Apostag, Tass és Szalkszentmárton
csapatai között.
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Foci

2016 nyara új változást hozott Szalkszentmárton sport-
életében. A Szalk KSE-bõl 5 kiváló tag 12 új belépõ taggal,
nagy egyetértéssel, a sportolás szeretetét szem elõtt tartva
megalakult 2016. július 5-én a Szentmárton Sportegyesü-
let (SZSE). A jelenleg bejegyzés alatt álló SZSE fõ célja,
mindenki számára lehetõséget biztosítani a sportoláshoz
TÉRÍTÉSMENTESEN, mert a sport mindenkié. Igaz, hogy
most alakultunk, de minden lehetséges helyi rendezvényen
képviseltetjük magunkat. Nyitottak vagyunk új sportágak fe-
lé is, amennyiben igény lesz rá. Az egyesület teljesen nullá-
ról indult mind eszközök tekintetében, mind anyagi téren, de
ez nem okozott nehézséget, mert szerencsére vannak akik
mellettünk állnak és segítik a munkánkat. Beszerzésre ke-
rültek labdák, bóják és két helyi vállalkozónak köszönhetõ-
en az új mezgarnitúrák is megvannak. Új pályavonalazó ko-
csit készített egy támogatónk. Egyelõre kapuink nincsenek,
újakat kell beszereznünk.

Az SZSE elsõ fõ feladata a férfi felnõtt csapat összeko-
vácsolása, újraindítása a 2017 õszén kezdõdõ megye III-as
bajnokságban, addig is barátságos mérkõzéseket játszott,
játszik a csapat. Komoly munka vár még a fiúkra az elõttünk
álló egy évben, ezt megnehezíti a közelgõ tél is, mivel a
nagy létszám miatt nem férünk el a helyi tornateremben. Az
edzések megtartásához fel kell keresnünk a környékbeli na-
gyobb sportlétesítményeket, amely mind utazással, mind
anyagi vonzattal fog járni.

A nagycsapat mellett a tagok gyermekeivel is elkezdtünk
focizni, de mára ez a létszám is folyamatosan növekszik és
a focizgatásból komoly edzések kerekedtek. Jelenleg 15
gyermek és 33 életerõs férfi jár heti két alkalommal az

edzésekre, melyeket két hivatásos edzõ vezet komoly szak-
mai munkával megtöltve. Ezeken a napokon a pályát betöl-
ti az öröm, a szív és az akarat, amik minden sporthoz kelle-
nek. Az edzéseken képviselteti magát a korosabb, rutino-
sabb korosztály mellett a fiatalos, gyors, lendületes ifjúság
is. A gyakorlások és a mérkõzések lebonyolítása baráti han-
gulatban telik. Hívunk és várunk mindenkit, aki szívesen
mozogna velünk, a kor nem számít!

Természetesen nélkülözhetetlen résztvevõje a csapat
edzéseinek, mérkõzéseinek a szurkolói tábor! Reméljük,
hogy végigkísérik és támogatnak minket céljaink elérésében!

Hajrá Szalk! Hajrá SZSE!
Kovács László
az SZSE elnöke

Felnõtt csapatunk Dunaegyházán

Szalkszentmárton Községi Labdarúgó Sportegyesület

Új sportegyesület alakult Szentmárton SE néven



Hidegen és melegen is nagy sikere lesz ennek a kelt tésztának, amit megy-
gyel, sárgabarackkal, szilvával is készíthetünk

Elkészítése: Az élesztõt felfuttatjuk a kicsit cukros langyos tejben, majd
összegyúrjuk a liszttel, a margarinnal, a tojással és a csipet sóval, és
langyos helyen megkelesztjük. Ezután a tésztát centi vastagra kinyújtjuk és
egy nagyobb (40 cm x 30 cm) kivajazott, lisztezett tepsibe tesszük.

A kimagozott és hosszában kettéválasztott szilvákat szép sorban,
magházával lefelé egymás mellé rárakosgatjuk a tésztára, a tejfölt
összekeverjük a tojással és cukorral, majd meglocsoljuk a várakozó szil-
vákat. Elõmelegített sütõben magas hõfokon (200 °C) megsütjük. Hidegen,
melegen egyaránt kitûnõ.

Kép forrása:
http://tetovainyenc.blogspot.hu/2015/10/erdelyi-tejfolos-szilvas-lepeny.html

Mészáros Szilvia
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Sport � Receptmánia

Tejfölös szilvás lepény

A sportegyesület egyre népszerûbb, minden héten bõvül
a létszámunk. Jelen pillanatban 65 fõ látogatja rendszere-
sen az edzéseinket, versenyeinket.

Egyre több lány is jelentkezik nálunk, hogy szeretnének
õk is csatlakozni a Szalk KSE tagjaihoz, örömmel fogadjuk
õket is! Megalakult a nõi csapatunk, melyben a fiatalok, az
idõsebbek egyaránt rendszeresen járnak edzésekre, és az
elsõ komolyabb megmérettetésen is tiszteletre méltó ered-
ményt értek el! Kunszentmiklóson az elõkelõ második he-
lyet harcolták ki egy kunszentmiklósi és egy nagykõrösi
csapat elõtt és nincs megállás, megyünk tovább!

A fent említett Bozsik-programon kívül az U17-es csapa-
tunk is indul egy bajnokságban a körzetben, mely több ha-
zai mérkõzést is takar mind az õszi, mind a tavaszi forduló-
kon. A Körtói pályára megérkeztek a várva várt nézõtéri
székek is a Népstadionból, melyek nemsokára felszerelés-
re kerülnek, így a sportpályán 120 ülõhely teszi komforto-
sabbá az oda kilátogatók kényelmét.

A Magyar Labdarúgó Szövetség vezetõségével tárgyalá-
sok folynak az egyesület és a sportpálya fejlesztésével kap-
csolatban, de errõl késõbb számolunk be, amint konkrétu-
mokat vagy esetleg szerzõdésbe foglaltakat tudunk Önök
elé tárni.

Nemsokára indul a korcsolyaszezon is, és ha az idõjá-
rás engedi, az egyesület újra elkészíti a falu jégpályáját,
egy kicsit módosított, tartósabb változatban.

Támogatóinknak köszönjük a felajánlásokat!

Szalkszentmárton Községi Labdarúgó Sportegyesület

Hajrá Szalk!

Hozzávalók:
Tésztához

500 g liszt
25 g élesztõ
2,5 dl tej
1 ek. cukor
1 tojás
50 g szobahõmérsékletû margarin
csipet só

Tetejére
60-70 dkg magbaváló szilva
6 evk. cukor
1 nagy pohár tejföl
3 tojás

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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Rendõrségi hírek � Nyugdíjas hírek

A Nyugdíjas Klub tagjai ebben az évben is
nagyon sok programban vehettek részt

Idõrendi sorrendben néhányat megemlítve:
� Februárban színházban voltunk Kecskeméten.
� Márciusban nõnapot ünnepeltünk egy kis mûsorral.
� Áprilisban ismét szerveztünk (mint elõzõ évben) egy
jótékonysági nótaestet nagy sikerrel.

� Májusban részt vettünk a községi majálison, ahol Hor-
váth Lajos klubtársunk felajánlásának és közremûkö-
désének köszönhetõen egy nagy bogrács nagyon finom
birkapörköltet ehettünk.

Ezenkívül még májusban ismét színházi élményben volt
részünk, Budapesten a József Attila Színházban.
� Júniusban fürödni voltunk Tiszakécskén.
� Augusztus 20-án is együtt voltunk, a közös ebéd után
részt vettünk a községi ünnepségen és rendezvényen,
ami nagyon színvonalas volt.

� Szeptemberben újból színházban voltunk Budapesten
55 fõvel (megjegyzem, minden színházi buszjáratunk 55
fõs, mivel nagyobb buszt nem tudnak biztosítani, pedig
az igény és érdeklõdés több lenne).

� Ezenkívül szeptemberben egy klubdélután keretén belül
elõadást tartott � nagy érdeklõdésünkre � Kulcsár János
körzeti megbízottunk a mindenkori aktuális közbiztonsá-
gi témakörben. Ezúton is szeretnénk köszönetünket kife-
jezni.

Az év végéig még többször fogunk találkozni, így például
egy klubdélután keretein belül névnaposokat köszöntünk és
ünnepelünk, valamint december 10-én tartjuk a karácsonyi
ünnepségünket, melyre ezúton is szeretettel várunk minden
kedves klubtársunkat és érdeklõdõt!

a Nyugdíjas Klub nevében
Balogh Károlyné

Tisztelt Lakosság!
Elsõsorban engedjék meg, hogy megköszönjem azt a mér-

hetetlen bizalmat, melyet Önöktõl kaptam az elmúlt nyolc hó-
napban. Rendõrként és különösen emberként nagyon megtisz-
telõ Önöknek és Önökért dolgozni.

Külön szeretném megköszönni Jegyzõ Asszony és Polgár-
mester Úr bizalmát és támogatását, a polgármesteri hivatal és
az önkormányzat dolgozóinak segítségét, melyet a munkám-
hoz kapok tõlük.

ASzalkszentmártoni Polgárõr Egyesület tagjai szabadidejük-
ben, mindenféle költségtérítés nélkül a nap bármely szakában
állnak rendelkezésre és segítik a rendõri munkát. Szalkszent-
márton Község közlekedésbiztonsági díjának kiérdemlésében
is fontos szerepük volt. AKRESZ parkos rendezvényeinken kö-
zösen oktatjuk a gyerekeket a biztonságos közlekedés szabá-
lyaira. Egy ilyen szuper csapattal még a nem könnyû helyzete-
ket is egyszerûbb megoldani.

Figyelmet érdemlõ tény, hogy csökkent a bûncselekmények
száma Szalkszentmártonban, ami miatt kijelenthetem, hogy a
legnagyobb elismerést Önök, a lakosság érdemli!

A statisztikákban fontos szerepet kapnak a felderített bûn-
ügyek, melyek a rendõrök munkájának minõsítését is nagy
mértékben befolyásolják. Körzeti megbízottként természetesen
igyekszem a bekövetkezõ esetek mielõbbi felderítésérére, de
ettõl még fontosabb hangsúlyt helyezek a megelõzésre. Ebbe
a témakörbe tartozik az állampolgárok felkészítése. Jól infor-
mált, felkészült emberek nem válnak utazóbûnözés és trükkös
tolvajok áldozatává.

Május 12-én fórumra vártam a lakosságot utazóbûnözés, in-
ternetbûnözés, kábítószer kisokos és trükkös tolvajlás témá-
ban. A résztvevõk pozitív visszajelzése miatt szeretnék két-há-
rom havonta fórumot, tájékoztatót tartani fontos témaköröket il-
letõen.

A bõ fél év alatt beigazolódni látszik, hogy azzal a lakossági
összefogással, amely egyre jobban kezd elmélyülni, milyen
eredményeket tudunk elérni közösen. Itt elsõsorban azokra az
esetekre gondolok, amikor a figyelmes szomszédoknak kö-
szönhetõen tudott a rendõrség az elkövetõ nyomára bukkani.
Sajnos a bûncselekmény megvalósult, azonban az elkövetõk a
lopott összeget már nem tudták elkölteni.

Ki kell még emelnem azt is ebben a témában, hogy az ide-
genek érkezése esetén nagyon gyorsan és jól mûködik az a hír-
lánc, melyet kértem Önöktõl. Ennek köszönhetõen a kollégáim-
mal együtt nagyon sok házaló és engedély nélküli árust tudtunk
ellenõrzés alá vonni, és így az alkalmi lopásokat megelõzni.

Kérem ne felejtsék el, hogy az ittas jármûvezetés is alakulhat
bûncselekményként. A jövõben is azt szeretném kérni, hogy aki
alkoholt fogyaszt, ne üljön a volán mögé. A közlekedés során
nem a rendõrtõl kell félni, hanem attól, hogy a vezetõ felelõtlen-
sége miatt más is megsérülhet vagy egyéb kár keletkezhet.
Higgyék el, a lelkiismerettel nehezebb együtt élni, mint egy bír-
sággal.

Meg kell említenem a szalkszentmártoni térfigyelõ rendszert,
mely a környéken a legkorszerûbb technikát képviseli, és nem
egy esetben segítette a munkánkat, mely során komoly ered-
ményeket tudtunk elérni.

KéremÖnöket, hogy a korábban említett összefogást a jövõ-
ben is folytassuk, mert csak így tudjuk biztonságban a szemé-
lyünket, a szeretteinket és a dologi értékeinket is.

A továbbiakban is készséggel állok a rendelkezésükre telefo-
non vagy személyesen.

Kulcsár János r. törzszászlós



Lakossági tájékoztató hatósági
állatorvos elérhetõségérõl:

Hatósági állatorvos:
� Dr. Szalay Tibor (Kunszentmiklós) 06 (30) 815-76-01

Hatósági állatorvos helyettese:
� dr. Sassi Gergely (Tass) 06 (20) 824-45-00

Kapcsolattartó:
� Tiringer Virág (Szalkszentmárton) 06 (30) 629-15-32
tiringervirag@gmail.com
� dokumentumok továbbítása a hatósági állatorvosnak,
� dr. Tiringer Csaba gyógymódjainak további alkalmazási lehe-
tõségeirõl felvilágosítás stb.

A környékbeli településeken praktizáló
magán állatorvosok:

Dr. Cserép József, Tass
Telefon: 06 (20) 377-23-12, 06 (76) 357-348

Dr. Gulyás Attila, Dunavecse
Telefon: 06 (30) 205-23-44

Dr. Kalló András, Kunszentmiklós
Telefon: 06 (30) 219-73-71

Dr. Szalay Tibor, Kunszentmiklós
Telefon: 06(30) 815-7601, 06(76) 550-060

Dr. Vajda Szabolcs, Kunszentmiklós
Telefon: 06(30) 945-16-83

.............. HIRDETÉSEK ..............

Kedves Állattartók!

Értesítjük Önöket, hogy dr. Vajda Szabolcs
és dr. Szalay Tibor állatorvosok

rendelkezésükre állnak.

Probléma esetén az alábbi
telefonszámokon kereshetik õket bizalommal:

Dr. Vajda Szabolcs: 06 30-945-1683
Dr. Szalay Tibor: 06 30-815-7601

Az aktuális magán állatorvosi készenléti ügyeleti rendet a
www.facebook.com/kobra.allatpatika.hu weboldalon közöljük.

A kunszentmiklósi Kobra Állatpatikában állunk
rendelkezésükre kezelési tanácsokkal és a

szükséges gyógyszerekkel
hétfõtõl péntekig 9:00-tõl 12:00-ig, illetve 14:00-tól 17:30-ig,

szombaton 9:00-tõl 12:00-ig vagy telefonon
Szabó Judit 06 30-815-7603 telefonszámán.
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Úttörõ hírek

A 125 éves Magyar Pedagógia Társaság Mozgalompe-
dagógiai Szakosztálya február 16-i ülésén úgy döntött, hogy
újabb elismerést alapít azok részére, akik �civilként� (szülõ-
ként, szomszédként, falubeliként) támogatják valamely
gyermekszervezet munkáját.

Június 4-én az elsõk között Olaszné Kovács Tünde
Viziné Nagy Erzsébet, Skrenyó Zoltánné, Szabóné Czuczor
Teréz Csillebércen vehették át az emléklapot.

A képeken az egyik emléklap, a négy Bors néni és ket-
ten, akikbõl Bors néni válhat még.

2016. július 4-10. kö-
zött harmincegyen tábo-
roztunk Csillebércen.

Változatos volt a prog-
ramunk: volt városisme-
ret a Margit-szigeten és a
Belvárosban. Fürödtünk
a Palatinuson és Csille-
bércen. Múzeumban is-
merkedtünk az egykori
Úttörõvasút történetével,
Petõfi Sándor gyermek-
korával. Sütöttünk sza-
lonnát, fõztünk paprikás
krumplit.

Utaztunk gépkocsival,
vonattal, metróval, gyer-

mekvasúttal, fogaskerekûvel, hajóval, libegõvel.
Túráztunk Makkosmáriára, a János-hegyi kilátóhoz, a

Vadasparkhoz. A Széchenyi-hegytõl is visszataláltunk. Volt
éjszakai túra a Szekrényes lábaihoz, és láthattuk a várból
Budapestet éjjel. Ismerkedtünk a túrázás szabályaival, tu-
rista és térképjelekkel, a környék növényeivel.

Kipróbálhattunk sok ügyességi játékot, a kalandparkot és
készíthettünk ajándékokat.

Magunknak szerveztünk sportos ügyességi játékokat,
akadályversenyt és fiúk-lányok vetélkedõjét.

Vendégünk, Gyuri bácsi játékokat, énekeket tanított ne-
künk. A moziról, a születésnapi tortáról, az avatásról és a
McDonald's-ról sem feledkezünk meg, ahogy azokról sem,
akik lehetõvé tették táborunkat támogatóként: Szalk-
szentmárton Község Önkormányzata, Dunavecse és Vidé-
ke ÁFÉSZ Zrt.

Felnõtt vezetõinknek, Teca, Erika, Judit és Erzsi nénik-
nek is köszönet azért, hogy táborozhattunk.

2016. augusztus 13-23., a Kinderring Berlin német
csoport fogadása

A Grund Klubhálózat és a 3143. sz. Petõfi Sándor Úttö-
rõcsapat meghívására érkezett hozzánk a 15 fõs német
csoport, Marina Bikádi a Kinderring Berlin német gyermek-
szervezet vezetésével.

A táborozás elsõ felében Héderváron és Balatongyörö-
kön töltöttünk 3-3 napot.

Augusztus 18-án érkeztünk Szalkszentmártonra, ahol
Kerner Erzsébet tanárnõ, az elmúlt évben Németországban
táborozó gyerekek és szüleik vendégszeretete feledtette a
hosszú utazást.

Az itt eltöltött hat napban megismerkedhettünk a telepü-
léssel és lakosainak odaadó, lelkes vendégszeretetével. A
programok, amelyeket Erzsike összeállított, igazi hungari-
kumnak számítottak.

A szállás a Faluházban, a családoknál, a közintézmé-
nyekben eltöltött idõ mesés varázsa sok élményt adott a né-
met városlakók és a vidéki életet nem ismerõk számára.

Megismerkedhettünk a méhészettel, állattenyésztéssel,
a mézeskalács-sütés fortélyaival, a növénytermesztéssel, a
mezõgazdasági nagy gépekkel, a kisebb háztartások veze-
tésével. Mindenhol szeretettel, gondoskodással fogadtak
bennünket, és ellátták a kis csapatokat útravalóval is.

Megtekintettük a múzeumot, a könyvtárban lehetõséget

A képrõl a fotós maradt csak le. Vajon ki lehet õ?
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kaptunk a számítógépek használatára, hogy levelet írhas-
sunk szeretteinknek. Részt vettünk a néptáncos próbákon,
ahol süteménnyel és üdítõvel kedveskedtek a táncoslábú
asszonyok.

Kirándultunk Kiskõrösre, ahol bõvítettük ismereteinket
Petõfi Sándorról. Jókat játszottunk a Szlovák Tájházban és
Kunszentmiklóson megismerhettük a magángyûjteményt,
amely a környék történelmével foglalkozik.

A barátságos focimérkõzésen a helybéli fiatalok gyõzel-
mének tapsolhatott a lelkes közönség.

Együtt ünnepelhettünk augusztus 20-án a községgel,
ahol a tisztelt polgármester úr közvetítésével lehetõséget
kaptunk, hogy köszönet nyilvánítsunk a csodálatos vendég-
szeretetért a csoport jelképes ajándékával.

Köszönjük a lehetõséget, a sok élményt és a velünk való
törõdést és támogatást!

Marina Bikádi
a Kinderring Berlin német csoport vezetõje

Pappné Lipták Edit
a Grund Klubhálózat képviselõje

Köszönet annak a több mint 200 szalki gyereknek, felnõtt-
nek, a 25 családnak, akik feledhetetlen falusi élményekkel
ajándékozták meg a hozzánk látogató berlini gyerekeket!

Ahogy a német gyerekek mondták: Petõfi útján jártunk!

Kissné Vári Dóra írta, aki a Szlovák Tájház lelkes
háziasszonya:

Magyar vendéglátóik kíséretében német táborozók láto-
gatták meg Kiskõrösön Petõfi Sándor szülõházát és a
Szlovák Tájházat.

Figyelmesen megtekintették a látnivalókat, érdeklõdve
hallgatták a tárlatvezetést, majd lazításképpen játékra is sor
kerülhetett.

A tájház udvarán többféle, természetes anyagokból
készült játékeszközt lehet kipróbálni. A félszeg kamaszok
elõször csak mosolyogva figyelték fiatalabb korú társaikat,
akik �bevállalták� a karikadobálást, agyaggolyózást, mo-
gyorótörést. A játék nem korfüggõ! :) A pihenõhelyen
üldögélõ nagyokat sem kellett sokáig biztatni. A játékokban
résztvevõ lelkes pedagógusok láttán, egyre többen álltak be
babzsákos malmozásra, rönklépegetésre, karikahajtásra,
karikadobálásra. A csoport egyetlen leány diákja lányos-
ugrálos játékot mutatott be fiú társainak, akik tapssal
díjazták.

Örülök, hogy jól érezték magukat a diákok. Mosolyogva,
integetve, kezet rázva búcsúztak.

�Itt élek, mesÉlek��
Falunk szülötte, Czuczor Teca

2016. november 12-én könyvbemutatót
tart a Mûvelõdési Házban!

14.00 órától ünnepélyes könyvbemutató a nagyteremben,
majd kis vendégfogadással egybekötött dedikálás, beszélgetés

várja az érdeklõdõket a könyvtárban.
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Ízelítõ:

Amikor már a kamrákban meg a spájzokban a stelázsikon
szépen sorakoztak a befõttek és a lekvárok, savanyúságok,
akkor lassacskán eljött a szüret ideje.

Ezt mindig a teljes család végezte. Jutott feladat az aprósá-
goknak is, hiszen nem volt megerõltetõ munka a szõlõ
szedése. Hanem az utána való mûveletek, mint például a put-
tony felöntése vagy a sutulás, vagyis a lé kipréselése a sze-
mekbõl már embert próbálóak voltak. Ott a kicsik már csak a
must kóstolásában jeleskedtek.Anedût ezután a pincébe vitték,
hordókba töltötték, és várták, hogy tisztuljon, kiforrja magát. Pár
fürt szõlõt kiaggattak szikkadni az ágasra. Ez amolyan formára
nyesegetett bogáncsszár volt, kicsi kampókkal, amit az el-
ágazásokból hagytak meg. Az ágast madzaggal fellógatták a
verébdeszkára, ott száradoztak a fürtök. Tél elejére szinte már
aszúvá és jó édesre változtak, vagyis mazsola lett belõlük.
Rendkívül finom ízt adott a túrós lepénynek, amit az ass-
zonynép meg a gyerekek szerettek, a férfiak inkább a pálinkás
üveg aljára fektették ágynak.

Nagy háborúságok dúltak annak idején az aszögiek, meg a
fõszögiek között. Fõleg, ha egy lányt esetleg ketten is kisze-
meltek maguknak. Rendesen egymásnak ugrottak, még bic-
skázásokról is hallottam nagyanyám meséléseibõl. Volt, mikor
úgy elmérgesedett a helyzet, hogy egymás területére se nagy-
on tehették a lábukat. Csak akkor fogtak össze igazán, mikor a
szüreti bálra került a sor. Valami õsi sérelem kapcsán, amire

persze már a kutya
sem emlékezett, ret-
tenetesen utálták egy-
mást a szalki �csanc-
sók� és a tassi �tü-
dõk�. Kivonultak a le-
gények a falu hatá-
rába, és várták a tas-
siakat. Aki abból az
irányból jött, mind
megverték. Történt
egyszer, hogy az

egyik legény nagyon tiltakozott, hogy õ bizony nem tassi, ne
bántsák már! Mert, hova valósi vagy? � kérdezték tõle két
kiadós pofon között. �Szemmiklósrú� gyüvök� � mondta a
delikvens. Persze, akkor már megkapta a �laggját�, azt nem
lehetett visszacsinálni, hát azt mondták neki a �szemmártonyi-
ak�: �Ezt azé� kaptad, miklósi �kutya�, mert Tasson gyütté
körösztû!� A visszavágó meg persze akkor volt, amikor Tass
rendezte a szüreti bált. Ott meg a mieinket �antragolták� meg,
hogy egyenlõség legyen.

Itt élek, mesÉlek
Szalkszentmártoni történetek képekben (1905�1965)

Gacs Sándor és Damásdi Erzsébet, bíró és bíróné (1936)

Matics család három generációja (1941. 10. 02. szüret végén)

Szüret a Döghalomnál, F. Szabóék Szüretel a Dömök család (1965. szeptember)

Arkai Lajos (1933) Szüret (1958)
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Képriport

Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda

Mûvelõdési Ház

Könyvtár

Könyvtár mozi ovisoknak pattogatott kukoricával Ringató, ded-ölelõ
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Az Emlékkiállítás rendhagyó nyári programjai közül néhány képekben

Múzeumok Éjszakája Hálószobánk falán képkiállítás az 50 éve házasságot
kötött párok életébõl

Sport

Szalkszentmárton Községi Labdarúgó Sportegyesület Szentmárton Sportegyesület


